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Sayısı heryerde 
__ o_o par.a 

l\JzJIByJD altfilJŞJllCJj Gaziantebin 16 ncı kurtuluşu yıldönümü münasebetııe 

yılıheyecanla Atatürk' ün Gazi
kutlulandı anteplilere iltifatı 

Geçit ~esmi yapıldı, Be_yazıtt_a :re "Eğer birgün Millet, Vatan, Cümhuriyetin yüksek 
Taksımde nutvklar soylenı~dı menfaatleri icabettirirse o çevre kahramanlarının .. 

DQnkil tezalıiiraltan görünüşler: Geçit resmi ve Cımrlııtriyet abidesi öniinde 
söylev 

geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlık-
lar göstermeğe amade bulunduğuna şüphem 

olmad1ğı bilinmelidir,, 
Ankara ve lstanbuldaki meras:m 

Ankara, 25 (Telefonla) - Bu akşam 
Halkevinde Gaziantepliler memleketleri. 
nin 16 ncı kurtulu~u yıldönürnü dola
y1siyle bir toplantı yaptılar. Toplantıya 
Başvekil, Dahiliye Vekili, Mebuslar bir
çok davetliler iştirak ettiler. 

Merasim istiklfil marşı ile başladı. 
Sonra Gazi;ıntep mebusu Bay Orner A
san bugünün ehemmiyetini, 16 sene ev
velki savasın uzun menkibelerini anlat
tı. Şair Behçet Kemal bir §iir okudu. f. 
ki küçük çocuk da şiirler okudular. 

Antepten husust surette getirilen Er -
oğlu Ali adlı bir köylü güzel memleket 
havalan söyledi. Milli oyunlar gösteril· 
di. Bu sırada hir genç Gaziantep mebu· 
su Bay Ali Kılıç vasıtasiyle Büyük ön
dere bir tazim telgrafı çekilmesini teklif 
etti. Alkı~larla kabul edilen bu teklifi 
müteakip Atatürk'e şu telgraf çekildi: 

Büyük Kmtarıcı Atatr'tT1c 
ANKARA 

Gaziantep kılTtulıışunun 16 ncı yıldö
tıiimıenü kırllulamak için bugün Halke
vindı salonları dolduwp taşan binler
ce halk toplandı. 

Milli tarihimizin Ana/arta, Sakarya 
gibi şanlı sayı/ alarmdan biri olan vı ge
çen seneki yıldiiümünde cihan deler tak
dir ve illi/ atlarınızla en büyı"ık mük4f atı 
kazanan ve yine siz büyük kurtarıcıdan 
alınan kuvııctlc başarılan Gaziantep mii
daf aasına dair kahramanlıklar amldı. 

Tarihimize bt4 şanlı kahramanlık mi
sali gibi birçok şeref destanları kazandı
ran ve hcrgüniemüzü bir kıırtulıış bayra
mı halitıt getirtn büyiik kmtarıcıya min
net ve tazimlCTini sunmaya beni memur 
eden Gazianteplilerin ve b1' toplantıdaki 

biUı'2n halkın dı1ygularına terciiman olmak 
la ktndimi diinyanın en bahtiyar insanı 
addeder, sonsıız saygılarla tllerinizden 
~Perim biiyüliim. Ali Kılıç,, 

(Somı Sa. 4 Sa. ~) 

.~--------.............. ~---------

-

Dün 1-lalkct•inde toplanan Ga4iantcplilcr. 

pfllllftnıııR"· BOıyülk On<dleırlıra 'tteOgırafo "'1uuınıuıııı1 
ANKARA HALKE\'l.NDE GAZIA. "TEP kııhramatıl:ırınıızın Gııziantcbin :} uk e' § 

SA \'LA \'l BAY ALl KILICA kahrnnınııl:ırı He birleşmesi ile en k:l\'l ~ 
Gıızlııntcbin inkılap tarihimizde silin- ztı.nnolunnn hnS'ııt1 ordu. unun (Ok faik f5 

mez ,.e unululmaz sayfa teşkil eden ve ıııucehlıez ku,·vetlerinden kut al§ 
yüksek kalıramonlıklarının 16 ıncı yıl yurıllarını kahr:ıın:ıncn kurtarmış ol-~ 
dönümünün kutlulanmakta olcluAunu nınl:ırı, işte hu, oııl:ıra ın:ıncvl bir pır-~ 

li. ' müjdcliyen tclgrnfıııızı aldım. Buııılon l:ıntn kıym<'liııdc şimdi toşıdıklan un-, 
1: duydui!wıt sonsuz zevk ve saadoti şinı- \"anı \'ernılşlir. _ = dl orada hn1.ır buhınnn hülün kı) metli O hc)c<"nnlı kahramanlık günlerini~ 

ve fednkfır nrkndu~lıırın bilmelerine ele- o giin rere iın etlij!i gibi şimdi lı.atı.rla- İ 
!Alet etmenizi rica ederim. moktıı oldıığııma hu telgrafımı dınlıyc. !f!i 

Gaziantep ,.e Gazinnlepliler cidden cek olun bütün yurddnşl3rın emin ol-~ 
bütün Tiirkiyenln en bahtlmdır. Çünkü mal:ırını dilerim. '§: 
Türkiyenln her k~şcsinde ihlilı"ıl ve in- Ej:icr, bir gün millet, ''alan ve cumhu-! 
kılilp, haldkl Türklüğe knvuşmn mlicn. riyctin yüksek mcnfanllerl icap elti-§ 

- ılclesi olmuşlur. Bu meyanda yalnız rlrsc o ı;cYrc k:ıhrnmanlnrının geçmişte~ 

l G:ızlanlcbin hü;\ ük Türk mlllelinln :rük- olıhı#ııncI:ın dnha yük~ek knhrnmanhk- i 
sek Knmutnyınca gazilikle, mulı:ırlpllkle. lnr ı:ösıcııneyc ftmnde hulundu~mı ~ 

' 

um·:ın almış lmlunması için elhct sebep şüphem olm:ıdılıı bilinmelidir. Cümle-~ 
!er '\°!lrdır. nizin dt'rın ''e yıkılmaz F:Ü\·enJe gözle- S 

a Ynlııız "' yorclımcısız bırakılmış ol- rinclcn öperim. 'fi 
·~ mnl:ırına r:ı~men, sadece mahdut Türk KEMAi .. ATATtlRJ'~ 

lııııııınıııııı ..-....u a0ıı111 ıa.llftlllfttuıı1111ınıııııuıuınnımınnıııı111nııımnttn111nınıııııııu11; uıunnm:i~ 

Mısır Krah Faruk için 
işlenen örtü 

Fırtına 
Bütün şiddetile 
hüküm sürüyor Elli iki parçadan ibaret olan bu 

kıymetli hedfqe lJarın bitıyor 
" 

Bir ~ok vapurlar kara 
deniz limanlarına 

sığındılar 
(Yazısı 3 üncü sayı/amızda) 



2 - KURUN 25 BtRtNCtKANUN 1931. 

Güzel bir eser A vrupadaki müzakerelerin başka bir cephesi 
TQrk 
piri: 

gazeteciliQinln 
AGAH Efendi 

'J\lirk matbuat tarihi, ne yazık ki, ta
rih aayılat.:ak bir tedvin halinde değil
dir. Bugünkü prtlu altmda bunu mü
devven hale getirmek te mümkün ola
maz. Böyle bir tarihe vücut verebilmek 
için tarihi ören tehsiyetlerln, unıurla
nn her biri ayn ayn incelenmiı olmalı
dır. Bu itibar ile Basın Genel Direktör
lüğü Mli§avirlerinden Bay Server İı
kit'i matbuat tan'himize en iyi hizmet e
den mealelrta1lardan biri olarak takdir 
ediyoruz. Bu takdirimizi tazeleyen yeni 
eseri (Aglh Efendi) hakkında yazıp 

baıtırdığı güzel kitaptır. 

p /i~\~ 
:. ~J~'V-

iki eski Başvekil temasla
rından ne netice aldılar? 

Aglh Efendi'yi (Tercilmanı Ahva1) 
adlı ilk Türk gazetelerinden birini çı· 
karan zat olarak bilenimb belki çok· 
tur; ilkin bu (Tercümanı Ahval) i çı-

karan Aıah Efendi
nin kim olduğunu, 

eserinin nasıl mevki 
aldıftnı bilen nadir
dir; hele Server 11-
ki.t 'in büyük emek 
mahsulil olarak 
Türk milli kütüp
hanesine kanndır
dığı §U kitap g8z
den geçirildikten 
eonra anlqılır ki 

8. Server laldt kendi bilgilerinin 
aihhat ve isabetine 

inanabilecek nadirler de enderleıe

\:ektir. 
Server lıkit, ~glh Efendinin haya

tını ve eserlerini tahlile burcttift bu 
eserini, t8yle bitiriyor: 

"Ben Aodh efendinin Tirit llGZelecllerf. 
llln (pir) l olduğu kanaallnd,11tm. 

ilk huıuıl, ö:ü ve dlU TIJrltre fltUtlepl 
o ltılı tlmtıtlr. 

Bu ilk milli oaıeltd• IUc ,,,,_, ~ 
ialelerl o 11aımııtır. 

Bunda ilk haberleri o 11azınıı oe &anlar 
luıkkındakl mQlalealan tltı D derm•llGll 
etmlıllr. 

Bu ilk mlln llGZtlenln '(lllıanpa}) ı 

onundur. 
Ohaırre mmr (/0%trtcrn/lftt'lftln mr f#IFro. 

nu, ilk başmulıarrlrl, ilk tahrir mQdüra, 
ilk mııharrlrl, ille muhbiri ot lop11tltdn 
(pir) ldlr. 

Türk oa:eleclll6lnt 'de ancalt Muit ıt
rt/ll ve lemi: naıluell, mühim bir adam 
pir olabltlrdl.,, 

(Takvimi Vekayi) l devlet ve hUkQ· 
met çıkarmıı olduğu için bunu Türk 
pzeteciliğinin tasnifinden dıpnda bı· 
rakmak mümkün müdür? Bu nokta 
belki biraz milnakap olunabilir. Ancak, 
Aglh Efendinin hususi Türk gueteci
Jiğinln ve gazetecilik huauıl gazetecilik 
oluı1.:a da TOrk gazeteciliğinin piri uy
makta arkadapmızm hakkını Aglh E
fendinin hakla olarak teslim ve kendl
linin minnetlerine iftirak etmemek el
den gelmez. 

:Arkada1nmzm C!ediğl cfbl bugUn 
pzetecilik tarihimizin tozlu uyıfalan 
araaından yükselen bu gllz:l batı itte 
burada görüyorsunuz. 

Bbe öyle geliyor ki bu gWümseyen 
dud:tklar, Agah Efendinin ruhunda 
temeu•l eden meslek ruhunun, kendi 
kadar bilir oğullarından birinin bu 
hizmetini takdir ediyor. Kitap kuıe 

klfrdı bir kap içine ahnnut ve içi
ne ilk gazetelerimizin ilk sayıfalarmdan 
da gilzel birer kliıesi konmuıtur. 

Bu klitelcrden biri Takvimi Veka
yi'in ilk aayıfasrdır. Server !akit bu
nun yerine Takvimi Vekayi'in mukad
demeslnl koymuı ol!ay.dı b~ vesi1e ile 
Bay Turhan Tan'ın 1938 Matbuat Al
manağına yazdığı gtael bir iDabtede 
bir noktanın bizde uyandırdılı tered
düdil de ortaya koymıq olurdu. 

Burada, muharrir, Dk Takvimi Veka-

Geçmiş Kurun/ar: 
15 sene evvel 

bugün 
Emanet ile elektrik tirketi arasında 

varılan antaıma mucibince elektrik §ir 
keti Emanete kırk yed ibin lira vere _ 
cektir, Emanet bu paraya mukabil tir. 
ketten sokaklara elektrik 11mbası asma 
aıru iatemiıtir. Ancak elektrik tirk'ti 
bir limıba tesisatının 400 liraya yaı;ıl
dığını iddin etmeklccfü. 

Emanetin bu husuıta tetkiki nettcc. 
linde ttanbulun muhtelif semtlerine e
lektrik lAmhal•n uılmağa batJanacak • 
tzr. 

yi'in mukaddemesini iki kayıptan blri 
olarak nakletmektedir. Buı lbareleri
naklolunan bu mukaddeme, bizim Ba
srn Kurumu kül'Jphanesindeki Jırollek
siyonda vardır. Selim Nilzhetln ga
zeteciler adlı kitabı ile 1935 Matbuat 
Almanaftnda da bu mukaddemelerin 
kli1eterini garUyol'\1%. Acaba sayın mu· 
harrire bu (kayıp) tel&kkial nereden 
ıelmiıtir? 

(AgAh Efendi) nin intlpn bu bah· 
ıin de aydınlanması lsfn fırlat Terine 
o da munzam bir hlsmet olur. 

Sokak lara asılaeak 
JAmbalar 

Elektrik şirketi ile Belediye arasında 
yapılan anl~qna Ülerine tehrin muhtelif 
yerlerine iki bin IAmba konacak, ild bin 
lAmbanm 1200 il direklere. cerl kalam 
elektrik tellerine takılmaktadır. 

Bundan başka Beyuıd • Galata kule
leri ile §ehrin meydanlannda yapdac:ak 
..-:lr tfı.nvintt ~oııatr ic:ia .ıctrik ....._ 
ti ile ~üzakereye bqlanım,tır. Şirket ilk 
baharda tesisata başlayacak, aiustos so
nuna kadar bitirecektir. 

-0--

Tarlh ve edebiyatta TUrk 
auzeıuıı 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 28. 12. 937 talı gUnU saat 18.30 

da evimizin Tepebaımdaki merkez bi. 
nasında Bayan N&nn ve Hami Danit
mend tarafından (Tarih ve edebiyatta 
Türk gilzt'lliği) menuunda konferanı 
verilecektir. 

2 - Konferanaçn.ın arzusu tberl • 
ne bu mevzu üzerinde mllnakqa yapı· 
labilecektir. 

3 - Herket gelebilir. 
-0-

EmtnllnU Helkavlnd .. 
mualkl deralerı 

Emnönü Halkevirlden: 
1 - tknciklnun 938 batından ltiba. 

ren evimiıde (paras:z halk muaiki dt'rt 
leri) ne batlanacakttt. 

2 - Bu dersler: Solfaj, Koro, Ke • 
man, Piyano, Viyolonsel, Alto ve Baı 
denlerlnden ibarettir. 

3 - Bu derslerden herhangi birine 
devam cmtek arzu edenler Cağaloilun 
da merhz binamıza &elerek bUrck!a ka. 
yıtlannı yaptırıp bu buıuıtaki prtlan 
mm öğrenebililer. 

Aı:ruıHJda ~iyasi temasların sılda~
tığı bugünlerde, b~ı devletlerin eş/;i 
Başvekillerine de İf dü1t~ü görüUi
)'Ol': G'*nlerde eski Fraruı: B~ı·e
kili 1"/nndin Almanyaya gitti; bul{İİ.n 
eski Belçika Bapekili Van Zeel<ind 
Parise t1e 1.,ondraya -gidiyor. Huıuıi 
malıiyettr. denilen, fakat ~üphcsi: si· 
y<Ui bir ehemmiyeti olan bu tcmmla
n ({Özden gerirelim: 

Flandin, Berlin @eyahati hakkında 
yudığı hir makalede, hütün Fransız
lahn Fransa ile Almanya ırasında 
bir yakmla~ma istediğini, Berlin se
vahatini de Fransızlarm bu arzuımnu 
Almanlara bildirmek ve Almanların 
görü, noktalarını öğrenmek maksadi
le yartığmı söylüyor ve diyor ki: 

"l 936 yazında, doktor Şahtm 
Pnise ~lip B. Leon Bluma bir tek
lifte bulunması ve eski Alman müs
temlekeleri ilzerinde bir anla~ma ile 
Almanvanm Cenevreye dönmesi me
selt-lerinin birbirine bağlı olduğunu 
ı6ylerne8i galiba doğru idi. Faka~ o 
gflndr.n bugtıne A lnıan göril§ noktası 
deği~mi~tir vt, bilhaHa İtalyanın l\fil
Jetler Cemiyf!tinden re9men çekilme
si, fizerine, Almanyanm oraya bir 
daha diinmiyeceğini kati olarak kabul 
etmek liznndır. 

" .•• Umumi bir ıekildP, Avrupada 
sulhun kurulması meıelesinde Alman 
la bir Fransız • Alman anlaımHmm 
sükunete doğru gidildiğine bir iıaret 
olacağını, bunun da tatltikinde hu 
kadar milıkillit görülen Milletler Ce
miyeti misakmdan daha f ula mühim 
bir rol oynayacağmı ileri ıilrilyor. 

"İki taraflı bir ıeri anlaımanm 
Milletler Cemiyeti umumi misakı ye
rini alması ıüplıe8İZ ki, "taksimi ka
bil olmayan sulh,, unıde8inl terket
mek olacak. Fransa bu tesi kabul 
edene harpten sonraki ananevi siya
seti iflia etmiı olacaktıl". Bir Fransız 
Alman anlaımasınm derhal ortaya 
koyacağı iyi neticeler bu ıiyaset deği
§ikJiğine değer mi?,, 

Eaki Baıvekil sözlerini bitirir1'en 
§Öyle diyor: 

"Evveli kendi kendimize, 10nra 
blltlln alikadarlarla, buglln bir silih· 
lanma çrl~lığı içinde Avropanm 
döndilğn iki mihver hakkmda tetkik
ler yapmamnı ve bunda da çabuk ol
mamm llımndrr. Cenevredeki nutuk
ların ninnisi ile uyumu~ olan sulhun 
bugfln artık bekliyecek hali yok.., 

J' AN ZEELAND NE YAPIYOR? 
Eıki Belçika Ba§Vekiünin Pariı ve 

Londra 18)'aluıtinden bahseden Fr~ 
* nıuluırriri A. Jön diyot' ki: 

Bundan birkaç ay evvel Framn 
hilkftmeti • o zaman Blum kabineei 
vardı • ve İngiliz hDkQmeti - İngilte
rede Batvekil Baldvin idi • B. Van 
Zeeland'dan dünya iktısat vaziyetini 
tetkik etİnHini rica etmiılerdi. Bilhaı 
ta serbest mftlıadele ıiyaııetine ve re
Cah devre.-ine dönmek için manilerin 
ne olduğu ınmlnyordu. 

"Van 7.f'eland ite koyuldu İngiliz 
Ha,vekili ile. Amerikan Cumhurrei8i 

Günleciıı peşinden : 

'favşao tehlikesi! 
Boraelino ıaplıabırı ftlllfGll ti)iltHien 7f1prlır. Ba tii7 ticaret 8le

mintle malıhltliir. Etli,,.. oilll 7etinJe ie tauıan ta7iin1ln 6a laya 
tluı tl;qiinülmiq. TC1Uf4UU ltöylertle 6aliyerd iiretmef• ,,.,, .. 
mqlar. Hayırlı bir fete66iiae atılmqlar. Falıtıt 6a teıe66lid •B
ren bir ecnebi miit'elaaau 161 l• tliyormuı: 
- T""""' ltemirid bir hayuat1Jır. Zircıi mahaullere zarar oair. 
Senede üç, Jört Jela yaunılar. oe her bir Jelaıntla lig, Jört tane 
yauru pkarır. Onun İgitt pelı ,abalı gofalır. OatralyolJar tauıa
nı üreteyim Jerlıen 6irlıor tanaini ormanlara ~rmqlar. Tao
ıanlar ormanlaria cız zaman ir/ncle çofalaralı ziraat• zarar ·uer
mefe btqlayınca banan 6nline •eçmelc için her •ene iki yiU elli 
6in Jolar miictıtlele manalı yapmafa mecbur olmıqlarJır. EJir 
ne tarallannJa Ja 6a tehlilıe uartlır.n 
Sakın hallı için yeni bir h~ uaaıtaı oluyor Jiye tqebba. 
eclilen tav~an üretme ifiıul• Etlirneliler ie lütul yüzünJen, 6ir 
luılare ufrlllftlUUI/ Haaan Kumçayı 

ile, Alman ve Fransız maliye nazır1a
rile, Milletler Cemiyeti umumi katibi 

ile gijrüştü. Bugün raporunu hazırla
dı ve Pari11, Londra ve Vaşingtona ve
recek. 

Londra, Paris Vaoington: Üç bü
vük demokrasi. Fakat üç diktatörlük 
Berlin, Roma ve Tokyo buna ne di
yor? 

Van Zeeland: 

"- İşte size öyle ~artlar ki liarici 
ticarr.tinizde mübadeleler yapabilir
siniz. 

l\luso:ini ile Bitler cevap veriyor-
lar: 

- Mühadele mi! Benim kanunum 
iktr5atta kendi kendine yeterlik (otar
si). 

, 
Eski Relçika Ba~ekili sözüne clr 

vam ediyor: 

- İstediğiniz pamuk, kauı;uk ., 
kah,•eyi en miisait §eraitle Avrupadd 
alabilirsin iz. 

Almanva: 
- l\fü~temlek·e malları mı? diyot• 

Bt:nim i tediğim müstemleke mah dr 
ğil, müstem1ekeclir. 

- Paralan müsavi bir kıyrdett 
getirelim, insanlar arasında değiltl 
hile paralar arasında sulh o)ıUD· 

• Roma i!e Bcrlin ce,·ap veriyorJlfS 

- Mark ve liret1e demokrat 1113' 
Jetlerin serbest paraları arasında 1118' 
terek bir husutıiyet yoktur. _.. 

Van Zeeland bir iktısadi metel1ı1• 
haHetmege çalışıyor. Halbuki asıl 111r 
aele artık ıiyul mahiyettedir.,,~ 

ONIJMQ.ZDEKJ YIL Di~er taraftan, mekteplerde pir 
NASIL GEÇECEK? beye hep birden şarkı söyletmek o: 

Her sene baım· in çok muvafık huJunmuı ve bu~el"' 
da o yıl hakkmda daha fazla yaytlma8ma, mekte~~ 
ban tahminler 7.. den baıka, orduda, sporcnlar .,. ~ 
pdır, birçok kim..- ter araımda da tatbik edilmetİJU' tF 
ler yıldızlardan ke- hımak için karar verilmi§tir. 
hanette hulunduk • ~ 
lannı iddia ederler --=--------::k=-----· 
ıard•n madam Liman i incı 
Blanı bu sene için 
de ıöyle diyor: direktörü 

Uzak Şarktan ge- 1' 
len bir tehlike ga. DDn mavna alm• 

Bayan Blanı rilyomm. Bu tehli· O zere Pireye gitti 
Oriyon ke Avnıpayı harbe ~ 

silrfiklemek tebc\fdini dtJetjyor. İn· I.iınan. i-1e~ ikinci di t-
giltere iJe Amerika nthnaylt yapacak· llllt Siraçollunun bqkanlı~ fi" 
lar. _ darenin güverte espekteri KAmil ~ 

"İspanyada harp daliı ~k devun heyetinden Ullabap Yaprdan nı~~ 
edecek ve Frankocular kazanacaktır. Oç kifilik bir heyet dün Pireye ~ 

"Bu sene büyftk bir kC1if olacak. etmiftl. ; 
Fransanm dahili ıiyasetinde kadmlar Heyet, Pirede 10 gün kadar bO'I • 
ve bilhaHa genç kadınlar bilynk bir liman idaresi tarafından alınması -
rol oynayacak. dan evvel kararlqtınlan 24 d~ 

"1938 senesini idare edeceli yıldız bir defa daha tetkik edecek, . _, ,,t 
lstanbula tetkik eLolanümahvfı9 iP" 

Zühaldir. Bu yıldız daima mf'ıum· 
dur: Tren. tayyare, den~ kıza lan lstanbula dönecektir. yıt_ tr 
olacak. Fakat büyük bir harp tehlike- Bu mavnaların hepsi birden tali bul 11-
ei yok. Yine bu yıldızın tesirile, es· hasma konulacaktır. Çünkü 1stan '1f/# 

k d 1 ( k ,_ S marunda bilhassa son zamanlarda .,,., 
mer a m ar za er azanacaa:. an- it buhranı bütün tiddetiyle k,eııdiJıf r
§M ohaydnn daha timdiden tedbir al-
mağa ba~lardnn !. termiştir. dfld' tr 

Liman işletme direktörlQIO. •-_-111 
"Gerek bu eene, gerek daha sonra- raftan limandaki bilumum aııpp ~ 

ki eenelerde, genç ya~ta evlenmek ce- ortadan kaldırmak fu;ere bir tarar il'" 
reyanı g(SrUlecek. Fransada doğum haz etmiş bulunmaktadır. Bunun ~ S 
artacak. wzlar idaresine demirden o~,1!:s-llt 

"Modaya gelince, eskiye daha f u- büyük mavna ısmarlamıştır. BUJlll'"~ .... 
Ja dönOı görülüyor •• ,, ptmda muvaffak olunduıu ~~-"' 
Dtl KLE DtlŞES PP vesaitin yerine peyderpey ~ 
NE ALEMDE/ nalar ikame edilecektir. ~ 

Bundan aonr:ı ıenit mik)'aSt8 Jl-
İngiliz kralı Edvardm talittan çe- edilmesi mevzuubahis olan TrabllJSI 

kilmesi bu aym haımda bir lflne ol· manmda kullamlacaktır. 
mu§tu. Bugün1eski kral, yine bir tene 
evvel yaıadrğı yerlerde bulunuyor: Çocuk kUtUphaneel 1119 11'" 

Kral tahtını terkedip Avusturya- faatlne verilecek 
ya giclince, o zaman hayan Simp11on mUsamere . ı;pll 
otan §imdiki Dilıes de Franeayı, Kan Çocuk Esirgeme kurumu Ezııill 
,ehrine gelmi§ ve bir kö§k tutarak ilçesinden: ' 
Dükü heklemege haşlamı§tl· Bugün Çocuk kiltüphane11i menfaatine ih~ 
Dük ve' Dil§f'lS a:rnı kö§kte seneba§mı ikinciklnun. 938 salı atqa.rnı il~i j • 

geçirmeğe hazırlanıyorlar. Bu suretle da Fransız: tiyatrosunda ver e bl ,, 
onlar da tarihin bir tekerrUrden iha- tin edilmiı olan müsamere ti~ebf
ret olcluğunu ishal etıncge çalı§ıyorlar nasırun o gün beşg:.ıl olınaa•. ın eaJı ık-
demek.. tiyle 18. ikincikjnun. 938 .pne ?t{~ttO 

tamı vali ve belediye reisı. JJ, eterırıd• 
SES KONFERANSI NE Uatlindağ'T.n ryaseti ve JıinıBY el bit 
KARARLAR VERDi? ve !daha ungin ve pek ınUk~e o1 

Pariıte toplanan "dünya ses lionfe- programla verilecektir. c;eçeııa1~ 
ransr,, çlh§masmı bitinnİ§ ve dağıl- duğu gibi bu aene de eayın b dırıoc1' 
ml§tır. bu hayırlı milaamertyi tcref1ell 

Otuz milletin i'tirak ettiği Jiongre- ri rica olunur. 
de ıesin teıekkillü, dil, sesli çalgılar, _o-:-- tl&lkall 
radyo v.s. mevzulan görüı1ü1milş, hir OlobUa me•el~S~ I• 61Jeye lr'
çok kararlar ahnmııtır. Bu arada, Mülkiye müfettişlen dun estoiJı tetki• 
Alman murahlıaslannm teklifi üzeri- dar BeJediyede otobüs ıınesel ye '8f'lc:Sat 
ne, Fransa ile Almanya arasında sa· katiyle uğraşmışlardır. Beledi~ 4-
natkirlarm temasJan kararla§tmlmış müdürü Bay Neşet evrak ~~· 
radyomm talim ve terbiyede kullanıl- zerinde kendilerine izahat ~ _. • 
ması için çahflllak lizun geldiği ka- Dün otobüsçülerden nıilft 
bul edilmi§tir. racaat eden kimse ~· 



ızday milletin sevgi· 
Sile sarıh .... 

Yazan= Hakkı SQha Gezgin 
~ IObklarda kollannda birer JCı. da da kalmadıpma anJaru. 

kordellliyle ıeçen genç bir kı- Bu iıtatlatildere cCSre dllnya 19fkat 
ICSrdtım. Hl~iıe, batlı bqmı pmpiyonlufunu Amerika kazanıyor. 
Anladım. ld bu uturlu, bu Adam aayıalyle para ıeliri heuplanm

kurum aevenler, onun alt- ca, bu netice çıkıyor. Bu, bir Amerikan 
htına buıfUU kutlulayo:lar. bir tane kalmak ibıtlra• mıdır? Bil· 

&mrilr.de a1tmıı.ncı ytpn &.'"1, mem. Bayle oha bile ne çıkar? Hem 
bir ınanuı nrdrr. Olgunlufu at- niçin bu kadar ıtızel, yilk1ek bir bldi-

ceçkin bir meyva gibi ıuyu çe- ıe karpandı cCSnJUmilzU ıUpheJerle 
içi boptmıı bir varlrft akle ge- kirletelim? 

~--:at bunun l.:emiyetler hayatın- Bu&-Jn, 16rilyorus, ki Kıalay, mem-
tUn ayn ve tam tenine bir te- Iekette 1evilen bir aevci n rahmet oca· 

~· ğıdır. Milletçe ona karp gösterilen bu 
lbelell .. Kmlay", bunlardan bl· ıevginin, devletçe de benimaendiiini 
Altaq yıl önce, korkunç bir ıeziyoruz. Gelir kaynaklan huırlan-

1.... dekoru içinde kurulan bu göntll mrı, batkalanndan krıkanrlan imtiyaz• 
..,... yurdunu, urun ıaman yal· Jar, ona birer hak ıibi bığıılammıtır. 
"rrz, gaz ve tendilrdiyod raflariyle Fakat bu netl:e, hayır bmmızda 

&6r6ak. Kemik haıtahiuıa mukadder bir ıon mertebe midir? Bu· 
çocuklar gibi bUyUyemiyor, nu asla kabul edemeyiz. Efer Kızılay, 

'ywdu. Kendilerinin nqrettik· hlll TllrkUn ıuurundan lnaiyalana 
~y tarihi,.nden de anlayoruz, cirmcm:ıse, bu ekliklitln milletin ıcv 

Socuk zaman saman muhitten ıeklifine. duygulannm katılığına ve
ttanit. saray tarafmdan tepilmit- rilemez. Böyle bir hilkilm, k6kilnden 

Jıea. bUtiln •an yofu olan on bin yanlıı olur. Bizden çok uzak+a yapyan 
"-nı kurtarmak lç{n batvurulan milletler bile, Tilr}5ün ıefkatinde~ a

• liyul tarihimi& balammdan aatetl 8vmekle bitiremeıken, blltm 
L.: bir ibret sayılabilir. keıı1i kendimizi ;nJrlrı kallntmamıza. 
l'ltrli bir dahiliye müteha11ııımu o- akıl hfn verir mi~ 
~ Ali Rıza Satlann rad)·oda· Hayır, eler al yıl enelindenbe-
'-feranaını dinlerken bitdiiimin uf ri, bu teıekkülün vazife ve gayeıi h~ 
'ı. tok ıen!tledi. ÇünkU o, ıerçek kında halk uyandırılan! oluydı. kay 
..... adamının tithlill ile davayı odaımm yanıba1mda bir Kın1ay yuva

• den tutmuı ve bUtün iıtatiıtik· 11 kurulmuı olurdu. Fakat aaray gönUI 
batvurarak, "Kızılay,. la •KmJ. blrlitlnden BrkmUt ve bu yapdmamıf-
ı karııtaıtırmıştı. tır. 

~ lllukaycsenin g6ğı6 kabartacak DUn, caddelell doldurup tapran bir 
terçl yoktur. Fakat bu ,oldaia kalabalılan o beyu bayrak •e 1mll 
altımt yıla bölersek, kırk 1e11enia hiW altmda reçiflni eeyrederken, 1-

hemen bo!una geçtiğini ve ne çimde duydum. ki bu yollar, birer da-
olıııupa. 1u ıon 1aaa çapı verimi mar 11'bl yurdun her tarafına yayıll-

nu 1aıtarüa. tştc böyl• geni• ve yor. Nabız vuruılannm birl~meai de 
bir ölçü kullanınca, kabarma- geclkmlyecektlr. Bir inaDı1lft millete 

hbe, biizUlmeğe katlannwk ıorun· mal edilip ifte böyle bapnlır. 

ısır Krah Faruk için 
işlenen örtü 

lli iki parçadan ibaret olan bu 
kı9metli hedige yarın bitıgor 

sin ve eok airift delenlerle asgari bir 
hesapla bir 9ellt.'de ancak hızlana • 
bilecek bir ifti. Fak.'tt vaktiq darlığı do
layısiyle sarfedilen büyük gayret. genç 
b1annm hesabına büyük bir muvaffa· 
kiyet olarak kaydedilse yeridir. Bu mil· 
nuebetle "'Beyoilu Akpm Jm sanat 
mektebi"nln çahpan dlrektöriı BaYan 
Ana E&eJl de ayrıca tebrik ederiJ. 

Bu takmnn bitirilmesinden sonra. yi· 

ne MISlr hanedanm& mensup prense9" 

ter tarafından, bQyilk merasimlerde IİY· 
met o.. mnartanan uzun merasinı e
lekleri ltlenmele başlanacaktır. Aynca 
premealerin kendileri için yaptıracakla· 

n aofra ve çay takunlan da yine ayni 
mektepte aq Türk sanatkArlan tara • 
flndin i~enecekdr. 

Premelıledn bu kabil llparqltrlni. met 
tcbe vermeleri, bir taraftan sırma iperl 
anatmmm ihyası yolundaki '*bbQsG 
desteklemekte, bir taraftan da cenç ko-

tamnmn ba aJıada1d cesaretlerini art· 
tmmlda CJlduladan memnuniyet ft • 

eekki1rle karJdamlulta'. 

7 cıeklılr 
Şifll Marmara klinll!nde vefat .Oen 

aziz babaıum 51UmU dolayiıiyle yua • 
rak ve llliylNk tuiyet ~tfunda bul• 
nan ve cenazeye bizzat ittirak etmek 
zahmetini ihtiyar eden bUyUklerime, 
doatlımna ve arbdatlanma. merhu • 
mua haıtalılı llllPID .. bOtUn ıa,ret. 
teriyle ihtimam ve emeklerini 11rfeden 
delerli roktorlanna acılı yOrelfmin 
tilkranlanm n ailemin n benim min. 
netlerimi.s muhterem cuetenbln Nhl 
felıriade antdlrim. 

H ..... ABYioll 
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EHiR HABERLERi 
Usküdar Adliye( 
binasını yakan 
Nuıettlnln Tıbbıadll
de milşahedege alın 
maınsa karar 11erlldl 

iki ay kadar evvel mahk4miyetine da
ir evrakı imha etmek maksadlyle. bir ge. 
ce sabaha karii Uakildar adliye binasını 
kundaklayarak yakan Nureddinin, alır 
cezada dunşnasına dün de devam olun
muştur. 

Suçlu Nureddin geçen celsede pmnm
da bozukluk olduiunu iddia etmie. waJı 
keme de kendisini tabibi adlt Enver Ka
rana muayene ettirmişti. Tabibi adlt mu 
ayenesinin neticesi geçen hafta mahke
meye bildimıi§. Nureddin mnphade al
tına almmamım dolru olac:alım sôyle
miştl. 

DnnkO ttlsede N\ftddinin avukatı 
bu vaziyet karşl"F.da mnekkilinin mil
şahade altına ahnmasmm dolro olacllı
nı belirtmiftir. 

· Ma!ıkeme bu istelf, ehlivukuf tayine
dilen. tabibi adltnin de bran wçhile Nu
reddinin tabibi adlic:e müphede altma a
lınmasına karv vmnlı. dunıpayı talik 
etmi3tir. 

-=======ır-
0 s k D dar adllye binası 

inşaatı 
Yeni yaptmlacak Usküdar adliye bi

numm tahsisatı gelmiıtir. Bina projeli 

Nafia direkt&iOlilnce tetkik edilınekte, 

bazı yerleri deliştirilmeJrtedir. 

Arsadaki enkaım kaldınlmasına bat
l&nını§tır. tnoaatma enkaz kaldmlır kal
clırdmu bqlanacak ve bina bu eme bi
tirilecektir. 

Bir kız dlln mangala 
dOJOp yandı 

Büytikderede Çayırburmmda oturan 
kundura boyacm Ahmet dün Oç çoculu-
111 evde bırakarak bnsl ile birlikte il). 
blaçıkm$r. 

Evde kalan çocuklar oYUD ())'Da1Ür· 
km, içlerinden 5 Y8llannda Hamick bir 
aralık ateş dolu mangala düpnfit, hemen 
tutuşmuştur. Feryadına yetieerı komşu· 
lar tarafından mancal timinden kaldtn
lan Hamide, hastabaneYe götürilHlrken 
yamk]anmn acmna dayanamayarak al
lllilttGr. 

Vo!eu salonu tezyinat 
mDsabakası mDddetl 

bitti 
Yolcu saıommun dahlU tezyinatı w tef 

ritatı için eehrlmlJ GOıel Sanatlar Aka· 
demisi profeslkierl arasında açıJmıı o -
lan proje müsabakası sona ermiıtfr. 

Şim:iiye kadar Liman i§letme direkt&'· 
lülQne verilmiı olan projeleıden bir im
mı tetkik edilmiıtir. MOtebald kısmı da 
Yarm tetkik edilmele bqlanacaktır. 

Bu IO}e bizzat Uman itletme direkt6-
Jüğil mütehamslarmdan M. Vell met
gul olmaktadır. Verllml, olan projeler· 
deri en iyisi otam bu hafta içinde eeçile
cektir. 

-0-

Fırtına 
Bütün şiddetile 
hüküm sürüyor 

Bir çok vapurlar kara 
deniz limanlarına 

sıaıodılar 
Karadeniade gfuılerdenberi birçok 

facialara ıebep olan )'lldm brayel 
f ırtmuı dün de bil tün ıiddetile de
vam etmiıtir. 

Bunun neticesi olarak Karadeııise 
iıliyen biltlin postalar altüst olmuı 
fırtına esnasında kuytu limanlara ıı· 
ğınmq olan vapurların bir kmm yer
lerinden çıkamamqtır. 

Kırıdeniıden yolcuaunu bekliyen 
bir kmm halk vapurl~rm gecikmesin 
den bftabiltftn endiıeye diipniiıler. 
diin akm akın aeentalan ve deniz ti· 
caret mildilrlllğflne hat vurarak yeni 
bir facia olup olmadığını aormuılar
dır. 

Son defa. Sadıkzade vapurile Ş6le 
vapurunun gelmesi icap ettiği halde 
gelmemesi bu miiracaatlan büablltiln 
çoğaltmq, muhakkak bir kazaya 
uğradı enditeıile denis ticaret müdür 
lüğftnde ajlayanlu dahi olmuıtur. 

Bu yapurlarm bir kmm Karadeni.s 
re Ereğli limanına ıığınmq bulunmak 
tadır. 

Son defa alman malftmata -re; 
Sadıkude vapura Ş6le vapura da 
1.onguldak limanma iltica etmi§ ha
lunmaktadır. Her iki yapar da hiçbir 
haaaryoktur. 

IRJI' ADA. "ARAŞTllUf A.LA.R 
DEP AM EDiYOR 

Biear vapuru battıiı yerde lrvar 
tahlisiye istasyonu mftrettebatt yine 
eheımnlyetle arqtmnalarma detlllll 
etmektedir. Son defa kurtanlan ıer
dilmen Temelin ııbhati bir hayli İyi· 
letmfttir. Temel, iki glln iki gece kal
dığı yalçm kıyanm tberinde bet de
nizeinln cesedi bulundupnu 13yle
mit o1dulundmı tahlhiye mtıretteba
tı, iki tandal ve bh: mot6rle yalçın ka
yaya yanaıarak cetetleri almak tlzere 
faaliyete ~iı1erdir. Fakat fırtına 
bGtlln pddetlle devam etmekte oldu· 
ğundan yanapnak mflmkln olama
maktadır. 

ıc .... ede Temelin iladedne gire, 
Lu bet ceset arumdt Buar vapanı
nun kahraman ıtlvarisi Giridli İbra
him Şakir ile ikinci llvarİIİ Mehmet 
Ferhıdm cesedi bulunduğunu 13yle
mİ§tİr. 

EREi:LIDE KARAYA OTURAN 
YAPURLAR 

Frrtma e.nasmda Ereğli limanı 
Bnilnde karaya oturan Sinop vapuru 
He Tavil zadelerin Kurtuluı vapuru 
f ırtmanm devam etme1i yiizihıden 
beraıı yeni bir tehlike içine girmek· 
tedlr. 

Bilhassa. Sinop vapurunun 1 nu· 
maralr anbsn delinmit olduğundan, 
aular anbarlara ~rmelrte, vapur yanı 
meyletmektedir. Kurtuluı vapurmnm 

Güzel bir 
teşebbüs 

Belloğla HallıeolndtJ 
bir kıtap aeıgl•I 

a,ılıgor 
BeJotla HalkeYiatlm: 
1 - Kitap "obJUca dnaama pli 
1 - Kitap ve okuyucu davaama çok 

ehemmiyet veren evimiz, yurttqlaı9 

· kitabm aı iyi bir arkadq olduğunu an 
latmak ve onlarda kitap temini iti~dı. 
nı uyandumak içia her yılın ilk hafta. 
unda (Türk kitap eercbl) yapmap • 
bu euretle bir nvelki y11 içiad81d neıd 
yatunm yurttqlara g6stermele •e ta. 
nıtmağa karar vermİftir• 

2 - ilk "Ti1rCl kitabi ~ nimi 
sin Tepebatmdaki medkes b1numida ı~ 
2. Kinua. 938 ~ cGna eabüı 
açılacak ve bir hafta devam edecektir. 

3 - Bu aerpse Si36 ve 937 MDe1e .. 
rindcld tilrkçe netıi1,,t tefhlr edilecek
tir. 

4 - SerPYl ziyaret Hlbestdr. SersL 
yi si,aret edecek1erden kitap utm al. 
mak iateyenler, evrui&dc verilecek Jraıt 
larla ait oldulu mlleaeaelerden tw q. 
ııarfuida hususi bir tendlltla o kitabi 
utın almak hakkını hm olacaklardır. 
t 5 - Tcmilitın mıktan nlmis ille 
nunda ilh edilec:ektir. 

6 - Hueuel aqri,atı olaıı sevatm 
eserlerins eer&lmbde memnuniyetle 
yer verilecektir. 

Arzu edenlerin nimin mllracat1a. 
n mercud'1f. 

a.,oııu Hellcevı Spor 
lcomlteelnden ı 

ı - ETimis tarafmdan tertip edUea 
aerl halindeki im ~ tıdndli a 
kbunuaanl 1931 puara J&plac:aldlr. 

1 - Maafe Pener etac1ı De Kal"'I 
yotfı arwdır. 

S - TalmMır • adettea tetldl e. 
dilecek her 1mlilp iltedill laıldar atW 
ile müaabüaya pecektir. 

4 - Kulüpler atletlerin u.teı.lal it 
12. 137 ........ Wdar BeJollu Hdo 
km •P kcımlı.lne ~. 

5 - Hakemler& Yadlmp H'llıllmlet • 
tin. lbean Belor, O. Şahin Qlray, Naili. 
Jl'lnuaD. lf. Nud Sanda, llafahbam. 
Recep. 

1 - llU..\eb ... .-t , .... 

,apıJacakta. tl 
1 

A11nl Ba11er bir da11a 
daha açacalı aılf 

Tan ..... bapablrrirl Ahmet g. 
min Yalman aJeybine bir büant -
açan dit tabibi Avni Bayer, rılrmildl• 
linl &öre, Ahmet F.miDe ftldiliDi IÖ)'le
dili bin lirayı pri,e llllllk ime bir dl 
hukuk dolSI açacaktlr. 
Di~i Avni Bayer Ahmlt F.ınine para

yı verirken phitlerill bulundulmm ... 
mahkemede bunu ispat edecelinl iddia 
etmektedir. Avukatı da. Ahmet Emine 
mahkemede yemin teklif edeceJrtlr. 

o 

Cumhurlget aleghlne 
bir da11a acıldı 

Maıarer biri ltnın ıetanbul 
........ •Çtldı 

•aiyeti Sinopa auaran daha mluiJ 
vuiyetteclir. 

Y APURLARIN SAHiPLERi GEMi 
KURTARM.4 ŞiRKETiNE MVRA

Kadın mubarrir1erden Sabilıa Zebrl· 
ya dün mOddeiumumilile mOracaat ede
rek Cumhuriyet p.etesi aleyhine bir ha
karet davası açmqtır. Ordu maJC1ller birliii tatanbut tube· 

llnden· 
Ord~ maıcıııer birlill tıtanbul ıu • 

besinin açddıtım )'iM ve hüviyet vara 
kalan da ıelmit olduiundan kayitlerl. 
nl yçtırmak isteyenlerin ild fotofraf, 
berat cu.dan .,. raporlan ile her alln 
uat Uçe kadar veznecilerdeki ıubembe 
milracaatııanm malal arbdqlarmma 
bildidrls. 

l•met Paf8 enl•lltll•Dne 
altnacalc talebeler 

Ankara t~ im enstitüsOnün 
ölretmen yetiıtirme kısmma aimacak ta
lebelerin imtihanları dün Beyollu Alqam 
kıl sanat okulunda yapdmıştır. AJ'm il
Ç(lntle de moda w ppkacdık kısmına •· 
lmac:ak talebelerin imtilttnlan yapıta. 

caktır. 

CAAT ETMEDiLER 

Her iki vapurun sahipleri Ttlrk 
vap11r kurtarma tirketine mit acaat 
etmemitlerdir. Buna sebep, vapurla· 
rm kurtaruıa ameliyesi murafı vapu
run kıymetinden fula tutmaktadır. 

FIRTINADAN GELM/YEN 
VAPURLAR 

Diln limannnma gelmesi icap eder
ken fırtına y(lztladen gelmiyen vapur 
lar olm111tur. Bu arada Mersin hattın 
dan Dumlupmar vapuru. Bandmm 
Saadet vapuru limanımıza gelmemil" 
tir. Bunların fırtına dolayuile bir 
kuytu yere ıJiuıdıklan unıhnakta
dır. 

Bundan ba,b dfln Bile tbm eeli· 
rimil denls ticaret mtldtlrltllllae Si-

Sabiha Zekeriya iddiasına g&e. 21. 23 
tep'in1evve1 tarihli Cumhuriyet guetele-
rlnde kendisine Defl'eD hakaret edilmittir0 

nop limanmdan gelen hir telgrafta 
Sinop limanmda fırtmanm blttla 
dehıetile devam etmekte oldula bu. 
dirilpıekte, Talenol, Smmm. Yılmu, 
Gtmeysu Yapurlırmm limana ~ 
dıklan illve edilmektedir. Bu itibari• 
bunlar bl~ gtln teehhtırle limannnt-
18 geleceklerdir. Aynca yine Sinop 
limanmda fngilis bandıralı Herakl~ 
admda bir ıilep bulunmaktadır. Usü 
ta olduiundan ilmi obumayaa lllr 
vapur limanı yanapnafa ~ 
old~ umulmaktadır. 

Dfln tehrimisde akpma bJar mal 
telif faıla1arla kar yapq. hffa toll 
eoiuk~· -
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Ankarada kızılag Doktor ve ecza-
töreni cllar arasında 

·Yugoslav Başvekili
nin sulh hakkında 

sözleri 
Ankara mllhtelit 

2-2 bel!abere kal .Ankara, 25 (Telefonla) - Kızılayın 
60 mo yıldönürnü şehrimizde parlak me
rasimle kutlulandr. Kızılay umumi mer
kezince Ankarapalasta verdiği çaya Baş
vekil ve vekiller, ve sekiz yüz davetli iş
tirak etti. 

~nkara 25 (A.A. - Kızılayın 60 
mcı yıldönümil dolayısile Ankarapa
lasta bir çay ziyafeti 'erilmiştir. Bu 
ziyafette D. l\I . .Meclicıi rei i Abdülha
lik Renda, Ba~vekil Celal Bayar, Da
hiliye ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Maarif Vekili Saffet Arıkan, 
Sıhhiye Vekili doktor Hulu i Alataş, 
Gümrük n fnlıicıarlar Vekili Ali Ra
na Tarlıan, nıebuc:lar, mü te~nrlar, 
Kızılay genel merkez azaları hazır 
bulunmu~Jar<Iır. 

Bu ziyafette Trabzon rnehu u \'e 
Kızılay genel nıerke..z jkinci reisi Ha-
9an Saka, bir nutuk söyliyerek ezcüın 
le <lemiştir ki: 

Kızılay adı ve mevkii ancak cumhu
rlyet devri'*1e iştirak etiğimiz beynel -
milel muk.ıvelelerlele rcarn! bir surette 
tanınmı§tır. 

Bu hayır ve ıcfkat müessesemiz bu. 
gün dünyadaki Kuılhaç ve Kızılay ai. 
'ıesi arasında temelinin kuvveti, tcşek~ 
külilnün genişliği ve §ümulil ve billus 
ta sayın hUkOmctimizdcn dalına ıördü. 
fü büyük yardım t~zahüratı ile her 
yerde nlimune ve misal olarak gösteri. 
len takdire layik bir heyet halinde arzı 
vücut etmektedir. 
Yurtta~anmızın dalına tczehür eden 
büyük bir tüknmcz itimald ve muhab
betiyle de iftihar duymaktadır. 

Kızılay cemiyeti bu takdirlere ve bu 
itimat ve sevgiye layik olduğunu isbat 
içm mütemadiyen çalışmaktan ecri dur 
mu yor. 

Cumhuriyet idaresi sayesinde memlc 
ketin kavuştuğu sulh ve reiah devresi 
i~inde, yurdumuzun muhtelif kögclerin 
de zaman zaman acıklı neticelerle karp 
Jaştığımız tabii afetlerin ka11ıauıda ıztı 
rap çeken yurta§lanna Kızılay cemiye 
tinin ya~,\bildi_ği yardımın dört buçaak 
mılyon lir:ıya baliğ olduğunu söyler • 
s:ın bu hiımctin de•ccesi hakkında Lir 
fikir vcrmi.ş olurum zannederim. 

Bunun haricinde, Kıiılay cemiyeti 
muhtemel bir hap zamanında uhdesine 
düşen v:ızifelcrini cvvelkilcrinden da • 
ha mükemmel bir surette yapabilmek i
çin lazım gelen bütün vaaıtalan hazır -
lamakta ve bu suretle· yükaek hamisi 
Atatürkü:ı ve büyük milletin teveccüh 
ve itlma:lmı kazanmağa çalıflll&ktadır. 

Türkiye Kızılay cemiyeti. umumi 
merkezi ,60 mcı yıl dönümU vesilesiyle 
~c, bütUn mcvcudiydini borçlu olduiu 
'ulu Türk ınillctine ve büyük önderimiz 
Atatürke ve burad.1 hazır bulunan aa. 
ym devlet adamlanmıza en derin ve 
aarnimı §ilkran ve uygılarını •unarkcn 
§imdiye kadar oldup gibi bundan eon 
p da yurttqlarm daima hayrma matuf 
i§lerinde, bymetll yardımlarını esirge 
m.ınelerini bOtün minnet ve hürmetle.. 
rilc rica ve istirham eder.,, 

illllerln muavini sulh 
hakkında bir nutuk 

sUyledl 
MOnlli, 25 (A. A.) - Hitlerin muavi

ni Rudolf Hess. dün ak~ radyoda bü
tun dünyadaki Almanlara hitaben Noel 
beyanatında bulur.muştur. 

Rudolf Hess, . .r\lmanyanm sulh içinde 
emniyet hissinden mülhem olduğunu kay 
dettiktcn sonra diğer memleketlerde de 
n .. erkeklerin ve ne de kadmlann harp 
i terr.ediklerini ve bütün medeni millet
lerdeki 5ulh arzusunun Avrupa sükOnuna 
en kıymetli garantiyi temin eylediğini 

söylemi,.tir. 
Rudolf Hess, mısyonal sosyalistliğin 

lmanya ile ecnebi mc:mlcketlerdeki Ger 
m nler arnı;ında mevcut münasebatı sı

kılaı;•ıraca~nı ve Almanyanın iyi niyet-. .., 
ler besliyen milletlerle do tluk münase
t~tlcri icfanıesine devam eyliycccğini bil

dırmiştir. 
Nihayet Ludendorf f'un ve beynelmilel 

bir vazife ve Alman bayrağının şerefi uğ
runda I p~npda ölen Alman denizcileri
n n hatıral:ınnr vM eden Rudolf He~. 
bütün Almanlar~ Hitlcrin selamlarını 
bildirerek nutkunu bitinni~tir. 

yeni tayin ve 
nakiller 

Ankara 25 (Tcl.:fonla) - Sdıhat mc 

murlan d'ktor ve eczacılar arasında 
yeni tayin ve nakiller yapılmıştır. isim 
lcrini bildiriyorum: 

Palu hükfunct tabibi hayati Çubuk 
hükumet tabipliğine merkez hıfzıssıh • 

ha mücs:scscai serum ve aşı tubeai bat 
asistanı Tevfik bakteriyoloji şubesi mü 

tchassıs muavinliğine, dördüncü umu
mi müfctti§lik Sihhi müşaviri Said Ak 

kirman sıhhat içtimai muavenet müf ct
tişliğinc, Y enibahçe Gureba hastahane 
si laboratuvar asistanı Ali ören Anka 

ra verem mü::adele Cispanseri mütchas 
sısbğına, Maı:sa sıtma mücaclele tabip. 

terinden Nuri Konya sıtma mücadele 

tabipliğine, Açıktan mütekait tabip Nu 

ri Aktiz Haran belediye tabipliğine, Ay 
dın sıtma mlioadelcsi tabiplerinden Oa 
man Hayri Manisa sıtma mücadcl: ta 

bipliğine, Aldana sıtma mücadele tabip 
!erinden Hamdi Kocabaş Maraı mcmlc 

ket hastahanesi operatörlüğüne, Maraş 
memleket hastahanesi dahiliye müte • 
hassm ihsan bu hastahane bat tabıpli 

ğinc, Anhra Nümur.e hastahanesi <'&ki 
baf tabibi N üı:hct Ccvik Çanakkale ia

kan müdürlüğüne, Of hükumet tabibi 

Hüseyin llüsnü G~tliz hükfunet tahiplı 
ğine, Gediz hüklımet tabibi Sabri Aksa 
ray kazası hükftmet tabipliğine, Garzan 

hük<imet tabibi Mutahhar Adıyaman 

hükiımct tabibliği:ıe, Tıp talebe yurdu 
idare talıi!Ji İrfan Tıp fakültesi göz do 

çentli~inc, açıktan mütekait tabip Siy 

ret tıp talebe yurdu idare tabipliğine, 

Puarhüki'lmet tabibi Fahri Kütahya 
hükiımet tabipliğine, Yalova hükumet 

tabibi Necip Bakırköy belediye tabipli. 
ğine 1936 acneai mezunu Ahmet Galip 
Pazar hükCımet tabipliğine, Mersin 

memleket haatahaneai kulak müthcaı -
1111 Nejat Gaziantep memleket hastaha 

neal kulak mUtcha.walılma. açıktan 

kulak mütclıusıaı iıya Mersin memle-

ket hastahanesi kulak mütehaaaıalıfı • 

na, İnebolu Cide frenıi mücadele tabi. 
bi Şevki Corum memleket haıtahaneıi 
cildiye ve .zühreviyo mütchaNJsh&ma, 

Tire eski belediye tabibi Halit Urla ta 
baffuzhaneai müdür muavinliğine, Si • 
nop memleket hastahanesi operatörü 

Avni Bartın memleket hastahanesi ope 
ratörlüğü:ıe, Amasya memleket hasta • 

hanesi dahiliye mütehuaısı Telit Si -
nop memleket hastahanesi dahiliye mü 
tchassıılığına, Aydın memleket hasta -

tahaneıi laboratuvar ıcfi Nuri İzmir 

emrazı aarıye ve iatilaiye hastahanesi 
laboratuvar ıcfliğinc, Manisa vilayet 

Bakteriyoloğu Şevket Aydın memleket 
bastahan~ laboratuvar ıefliğinc, Di • 

yarbakır "ır..razı zühreviye hastahanesi 
bakteriyoloğu Nafi Manisa vilayet bak 

teriyoloğluğuna, İstanbul Cerrahpaıa 
hastahanesi rontgcn mütehassıaı Nazmi 
Beyoğlu hastahancııi rontgcn mUteh~ 

aıslığına, Beyoğlu h.:.stahancsi rontgen 
mütchaunı Tank Temel Ccrrahpaıa 

hastahanesi rontgcn mütchasaıslığına, 

açıktan mütekait eczacı Ruhi Elmalı 
belediye eczacıhğına ,nakil ve tayin. 

Ordu frengi mücadele tabibi Zeki 
Mesut ve Maraı memleket hastahanesi 
operatörü Nuri isti.fa ederek vazi!cle -

rindcn :ıyrılmıtlar Bitliı ve merkez 
hükOmct atbi.bi Adil cild ve zührevi has 

talıklar ihtisası için vilayet hca.bma 

Pariae, Ergani hükumet tabı'bi bıct 

Tok göz hi.'stalıklart ihtiaaaı için Pari. 

se, U§ak memleket hastahanesi dahili. 

ye mütehassısı Muin emrazı asabiye i. 
çin Parh~, Merkez hıfaıssıhha mücsse 

sesi mütehassıslarından Muhtar parazi 

toloji için Parisc, Konya sıtma mücade 

lesi tabiplerinden Fevzi rontgcn için 
Viyanaya, Malkara hükfunct tabibi En 

ver rontı;cn için Viyanaya, Ankara 

Merkez hıfsıssıhha müessesesi biyoloji 

şubesi asio;tanı Eyüp tccvrübt pataloji 

için Amerikaya, Gaziantep memleket 
hastahanc3i kulak tnütchassısı Ziyaet. 
tin kulak ihtiııası için Berline eö-nıd~ril· 
mek üzere seçilmişlerdir 

Tim.es Jliyana muhabiri bildiriyor: 
Belgraddan gelen haberler, Yugos-

lavya lıiikfımetinin Yuı;o lavya bahri· (Ostyanı birincide) 
1 bu hücum muavin hattında durduruldu. 

ter. Fakat Mustafanm çektiği kO. 
gelen topu Abdurrahman güzel bit 
vuruşu ile Romen ağlarına taka 

ye erkanından Vlac imir l\Ialızuraviçi R 
general Franko hükumeti nezdine el- omenler derbl topu sola geçirerek av-
çi olarak tayin ettiğini bildirmektedir ta kadar uzayan bir hücumla mukabele 

etti?er. 
Yaptıktan bu golden sonıa b' 

ha açılan Ankaralılar yeniden R 
lesini zorlarmva ba~ladılar. Ha 
açığa. verdiği derin bir pasa 
yapan kaleci topu yakahyamadı· 

Bu zat, müteveffa YugoqJav kralı A· Ankaralrlar daha ilk dakikalardan iti-
Jekııandrm yaveri idi. 

haren Romen kalesini sık sık ziyarete 
Bumlnn bir müddet ev\•el Yngos- başladılar. Fakat hücum hattımda fır· 

la\")'a lıükıimetinin f <1panya cumlıuri- satçı ve şutör bulunrnayısı bu inislerde 
vet hiikumeti nezdindeki elcisi Pf'hli- Msıl olan fırsatlann gol olmasma imkful 
,·ano\'İç geri c;ekilmişti. Kendi~i şimdi vermiyordu. 
Relgrad Hariciye nezaretinde çalı~- Bugün hücum hattında oynıyan oyun
makta olup eski '·azif e!line diinmemiş cular biribiriyle rekabet edercesine ayak 
tir. lanna geçen bütün fırsatlan heder edi-

Rıza yeti§erek kaleye şüt 
kat bu esnada müdafi tesadüfi 
nışla topu kaleden uzaklaş~ 
tıysa da top Mu;;tafaya geldi. M 
bu çok müsait vaziyette kendisint. 
topu güzel bir pl!ise \ııruşla ikinCI 
Romen kalesine soktu. Ilu iki deği~iklik re mi makamlar- yorlar. 

en ilun edilmeden yamlmı§tır. 15 inci dakikada oyun Ankara nmf 
Yugoslavya Ilaıwkili Stoyarlinovi~ sahasına intikal etmiş bulunuyor. Ro -

avnı zamanda H:ıriciye nnzırı 111fatile men sağ açığı kaleye doğru indikten 
Yugo!!lav meclisinde vaki olan heya· sonra uzun bir wruşla topu sol açığa 
natında ezciimle rlemiştir ki: geçirdi. Sol açık da biraz daha kaleye so 

.Bu golden sonra büsbütün şe' 
len Ankaralılar oyun üzerinde h ·~ 
men nisbi bir hakimiyet tesis etınl 
lunuyorlardr. 

"Yngoslnvya, lıarici siyasetinin ann 
prcnsiolerine sadık kalmak "urctilı
e~ki cloc;tlukları m lıafazn etme le be
raber veni do11tluklar ela tr..sis etme~e 
mnvnff :ık olmuştur.,, 

Yugo«la,'1·a Ba§vekili, hundan son
ra "'eren ı;enP. icincle ,.\ lman, İtalyan, 

' h • 

Frnn~ra Tiirk. Tiulgnr Rnriciye nazır· 
lannm ve Cekoc;lovak Reicicumlmn1 
Beneşin Belgr:ıdcl:ı yaptı~ı zi ·aretler
clen. aym zamnntla kendisinin Pnri -
Londra, Roınaya yaptığı eeyahatler
den hilhasca yakında Tierline nki ola 
cak ziyarctinclen hahcıetmi~ ve sözleri· 
ni aövle hitirmic:tir: 

"Diinvanm hu kıc:mmmı hi<-hir ta
rarta gii;iihniyen clcreeede sağlam bir 
t1ulh meYcuttur. Eğer. beynelmilel si· 
yaset ufkumla hnlutlar giiriiliivorcıa, 
bu bulutl:ırı Bnlkanlarda, Tnnada ve 
yahut Adriyatikte aramaymrz.,, 

DOKTOR 
Necaett:n Atasagun 
Her gUn 11bahlan ıekiı buçufa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartmcınlan ikhıci daire 

17 numarada baatalanru kabul eder. 
Cumartcıi glinlcrl 14 den 20 ye ka 
dar bastalanm parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularım dakupoo mub· 

bilinde muayene eder. Tı·lef: 23953 

Gaziantep 
(Üstyanı: 1 incide.) 

BiiYillc önderin bu telgrafa cevabı bir 
milddet sonra gelmiş, okunmuş, büyük 
bir sevinç uyanclmruştır. 

Halkevindc bulunanlar eğlencelerine 
devam ederlerken sat 22.50 de Atatürk 
yanlarında Başvekil, Milli Müdafaa, 
Maarif Vekilleri olduğu halde Halkevini 
şereflendinniş, salonda bulunanlara il -
tHat etmiş, 23.50 de alkışlar arasında 

aynlınıstır. 
• • • 

Gaziantep kurtuluıunun 16 mcı yıL 
dönümü dün Eminönü Halkevinde hü. 
yük mcrıa3imle kutlulanmıştır. 
ler evin salonlarını doldunnu~lardı. 

tstanbulda bulunan bUtiln Antepli -
Mera1iınc istiklal ma11ı ile başlan • 

tnıf, ilk eözU doktor Osman Barkas a. 
larak Guiantcp müdafaasrnm ehemmi 

yetini anlatmıştır. 
Bunda:ı sonra Hukuk fakültesinden 

Demir ve Bedriye, <ioktor Rüknettin 
Fethi h~yccanh sözler söylemişlerdir. 

.·· 

kularak yava~ ortaladı. Bu sırada de
marke olan soliç sıkı bir kafa darbesile 
taknnmın ilk sayısını yaptı. 
Takımımız Mkim ve oldukça milessir 

oynamasına rağmen muhacimlerimizin 
beceriksizliğinden bir türlü gol çıkara -
mryor. 

30 uncu dakikada· AnkarahJann orta
dan yaptıkları tehlikeli hücumu Romen
ler ancak kornere atmakla durdurabildi-

39 uncu dakika olmuştu. Ro 
açığı kendisine atılan uzun bir pll51 
valrrarak Ankara kalesine kadart>İr 
du ve çok yakından çekti~ SJkl 
le takımma ikinci bir ~av1v1 kaı3 

Bu devrede her ild takım da 
zaman tehlikeli akınlar yaptıtarS3 dJ. 
tice üzerinde bir d 0 l'ticiklik olrtt8 ya 
maç da bu suretle iki takım~n dS neti 
~ ikişer ~yı ile ve beraberlıkle 
lendi. 

Bugün iPEK sinemasında 
Tilrkçe sözlü 

Sezar Borjiya 
FLORANSA'NIN DEBDEBE VE lHTl ŞAMI - 10 BiNLERCE FtGV~ 

. . ı.O~ 
.vlUTHlŞ ve MUAZZAM MİZANSEN SEZAR BORJIYA'nın zchirı· 

RES BORJİY'nm atcıli ihtirası. 4jj 

Halkla birl~ bir kah ramanm zulme karşı isyanı r:'{ 

A k - ÖIUm - Macera ve Tarih 

ı ............... ~B~ugün~~sa~a~t~l~d~e~tal~e~be~ma~ti~·n~esı~·~==:::::::::;;iiiiii 
BU AKŞA..\1 ; 

Sirıt'maeılığm en büyük zaferi Pariı .ergisiniu birinci mükifatmı ~ 

Suiistimal Davası 
Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen Fransız yıldızı 

DANIELLE DARRlEUX'nün • ibareP 
Bu muhteıtem temsili, önümüzdeki pazartesi akşamından ıb 

SAKARYA SiNEMASIN1~ 4134ı 
da emsalsiz zaferi <-lacaktır. Biletler ıimdiden alınabilir. Telefon· 

e 
1 ---Ge;ıç bir ilih gibi güzel .. Bütün fi limlerindı:n daha ıehbar gorı& 

Göz kamaıtmcı jön prömye 

ROBERT TAYLOR' 
Bu ak,am SARAY Slnemasınd• . 

1 dil• BARBARA STANWICK ile beraber çevr 

Kıskançlık. 
Fransızca sözlü taheMriııde aeyircile ri pşyediyor ve .tak~ ~ 

topluyor ilaveten FOX JURNAL dünya bavadıılen # 
..--::3" 

Göreceğiniz en güzel bir film: ŞAHANE BiR MEVZU lÇlNDE ŞAHANE BIR AŞK 

•• 
BU 

•• 
YUK AŞK 

Bugün 

MELEK Sinemasında KLARB.tro1~~g~-= 
............... Sea .. nfil.,~.· •. 2.-4~,ı:s~-~6~~0~-~9~ .............. ~IVl:.'V;..~;:.;~:.:p.~~ı ~ .... ~:::-

Sİnemasında --1 TCRK 
Meraklı, heyecanlı büyük filin. 

Baş ro~de : ATiNA KAÇAKÇILARI 
Yunanistan sahillerinde geçen fevkalade meraklı mevzu, sefahet yerlerine düşen bir genç kızın ma~alarI·.:,· .... -....

mücadelesi, Rumca şarkılar, danslar v. &- ll~veten : EKLER dünya haberletı-
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ihtiyar hancı garip 
garip Cnıerin yüzüne 

baktı 
. Kız, büyük bir örtüyü birden Şahin 

reisin üzerıne fırlatmıştı. Bir an tered 
düt geçr:cn Ömer süratle Şah.=run Uze
rine atıldı. 

liacakların avurduğu bir tekme ile ye 
re yuvarladı. Sonra bileğinden yakala 
Yarak haııçı:n~ni aldı ve son nefesini a _ 
lan darbeyi de iniirdi. 

"Karakız,, gemhi sahibi ve korkunç 
haydud, artık kımıldanamıyordu. öl -
lllüştü. 

Omer gözünü kırpmadan ona bakı • 
Yordu. O anda hiç bir şey düşünmüyor 
Sad:ce öyl~ duruyordu. 

Çeçen kızının sesı ömeri bu şaşkın.. 
V"aziyetfo:len uyandırıdı. Genç kız: 

- Yaralanmışsın .• Kan akıyor .. diye 
haykırarak ömere yaklaşmıştı. 

Ömer süratle ona doğru döndü. Eli· 
ili kaldırmak istedi. Kuvvctsizdi. Hare 
lcct ettiremıyordu. Sağ eli ile omuzunu 
llluayene ~tti, kan .·.çinde kalmıştı. 

- Evet yaralanmışım. 
- Şimdi ne yapacağız? 
Ömer genç kızın gözlerinin içine 

baktı. Sanki orada ümit ve cesaret an. 
Yordu. Çünkü ne yapacağını düşünemi. 
Yordu, Birden Uzun Hasan aklına gel 
di. 

- Şim !: o beni handa bekliyor ... Ha 
•anı yola getirmek lizım. .. diye düşün 
dü ... Sonr;ı hancıyı çzğırdı. 

- Haydi iş bitti. Ne yapacaksc:n 
Yap .• 

İhtiyar hancı ga::ip garip ömerin yü 
~üne baktı. 

- Ben ne yapacağım? 
- Hiç b=ı şey yapmayacak mısın? 
- Elim:len ne gelir ki .• 
- Bu ölü burada mı kalacak? 
- Butacia ktılacak ya? 
- Nasıl olur? 
- Dunu biz hiç bir yere götüreme • 

Yiz ki .. Heıkcs görür. Burada gizli iş 
Yapılmaz. Her şey tçıktan açığa yapı -
lır. 

Ömer, biisbütün şaşırmıştı. O, ~an.. 
tının kendisine yardım ederek cinayeti 
0rteceklerini ummuştu. 

Halbuki şimd: iş büsbütün kanşxyor 
<hı, 

Hancı sinüne devam etti: 
-Ben size söylemiştim. Yol göste -

'cceğim diye. 

- Ben de senden bunu istiyorum .... 
Senin yol gösterdiwıı yok .. 

- Burada bir gece daha durmadan 
.ı::;ı.:..,caksıruz. Bu ö!ü kalac:ı.k, Ben ya· . 
tn1 sabahleyin şehiı tiye anlatırım. Bu 
~~arnı arkadaşı öldilrüp kaçmış diyece. 
!:rn. Millet senin aıkandan gelecek de 
~'.ı• ki ... K/mbilir ne düşmanlığı vardı 
:

1.ve düşür.ecekler. Sonra biz de bunu 
Ctkesiri gözü önünde bir çukura fırla 

lacağız. 
. Örner haccının gösterdiği yoldan ı;e. 

~ınrnişti. Fakat bütün bu ,:şlcri nasıl ha 
Saracaktı. Çeçen kızı hancıya dönerek: 

- A
0

ma, dedi, kolu yaralı .. 

11 
.. liancı ömeri baştan aşağr kaldar t:ilz 
Ulcten sonra : 

~ - Kol sakatlığındım bir şey olmaz .• 
aksana öktiz gibi vücudu var. 

1 !len sizfo içfo iki at hazırladım. On
arıa wçup gideceksiniz. 
t\ "fki at,. kelimesi Ömerle Çeçen k:z· 

1 Yatı§tırdı. Bu yatışışrn ifad~ ettiği 
ltıana § 'd" u ı ı• 

Artık birbiri:niz!n olduk .• 
) 'ialnrı Ömer Uzun Hasanı düşür.il. 
le! Ordu, Onu ne yapacaktı. Bırakıp gi
' tbi'frlerdi de .. Fakat onunla anlaşabil 
0~ daha iyi olurdu. Kendisine yardımı 

abilirdi. · 
liancıya: 
-.Bizim için br at dahn hazırla~. 

1\ !?edikten sonra Şahin reisin kendisi 
~ c at alrnıık k.:O veımiş olduğu para 
caf:1İni çıkardı. 

d - ,Al bunu, dedi. Lazım olduğu ka· 
ar kult l an .• 

c lancı para kese~:nl. aldı dtşan çıkın 
l Çeçen km .ardu: 

- tiçüncü atı ne yapacaksın? 
- Onu sonra söylerim. Şimdi gel 

konuşalım. 

Ömer kızı Şahin reisin kurmuş oldu 
ğu sofranın önüne oturttu, 

- Senin adın nedir? 
- Zehra .• 
- Türk ismi .• 
- Elbet. Çünkii Türküm. 
- Anaıı baban var mı? 
- Var ya. .. Onları görecekr.:n. 
- Görecek miyim? 
- Görmek istemiyor musun? 
- A'lna nerede. göreceğim? 
- Gideceğiz ya .. 
- Ne vakit, şimdi .. 
- Elbet ... Buradan atlara b'nip doğ 

ru bizim köye gideceğiz. Babam beni 
görünce o kadar sevinecek, ki... Hem 
seni bırakmaz artık. 
· - Ya beni bırakıı-sa .• Seni eı:mden 
alırsa .. 

Zehra ömere dal:ıa ziyade yaklaıtı. 
Başını onun göğsüne yapıştırarak: 

- Ben, seni bırakmam, dedi. Babam 
bırakmasa da seninle kaçarım .. 

Ömer bir müddet düşündü. Gayri ih
1 

tiyari ~<!hranın sa9lannı okşuyordu. 

Genç kızın bütün uzularmı altüst et
t:ğini anlılordu. 

Onu bırakmak, ondan aynlmak müm 
kün olmayacaktı. 

Zehra Ömer için dünyanın en güztl 
kızı idi. Kolunun yarasını ~ unutarak 
onu kucakladı. 
Göğsüne daha ziyade çekti ve bas • 

tırdr. 

Kahraman, cesur Ömerin kalbi bir 
. bir çocuk kalti. gibi olmuştu, O kaaar 
mesut olduğunu hissediyordu ki işte 
bu saadet, onun bütün cesaret hislerini 
kırmıştı. 

Zehrayı alıp bir köşeye çekilmek, o
nunla baş başa ya!}amak l.stiyordu. A
caba böy1e bir yer Lı;labilecek miydi? ••. 

Ömer bunları düşünürken Zehrayı 

daha çok sıkıyor ve başıı ~ başına doğ. 
ru ya!:la~tmyordu. Bu an ·~k Zebranın 
pembe dud:ıklarınd;m Öml.in yüzüne 
ılık nefe:;ler akmağa başladı. Bütün ha. 
yatı ipsiz sapsız ac!amların arasında ve 
bin bir t~Mıke .:çinde geçen örner yep 
yeni bir aıeır.e karışmış gibi idi. Vücu. 
dunun titrediğfoi hıssediyor, Zehradan 
ayrılacağından korkuyordu. 

Zehra kendin itamamiyle Omerin 
kolları :ı.rC1.sına bırakmış, onun hiç 
bir hareketine mukavemet etmiyor 
du. 

Arada ti::- derin nefesler alıyor ve 
dinliyord:.ı. 

ömerle Zehra uzun müddet başbaşa 
kaldılar. Saatler geçiyor ve bunun far
kında olmuyorlard~. Hancı bir defa o. 
da kapısına gelmiş: 

- Atlar hazırlanc:ı ..• Demişt.=.. • 
- Ben çağırıncaya kadar içeri girme 

·diye bağırmış, ihtiyar hancıyı kovmuş 
tu. 

İki gen; sevdalı beraber geçirecekle 
ri günlerin hülyası ile :;aatlcr.1n geçti
ni farketmcJen sabahı ettiler. Ilk ışık
lar hanın tahta penceresinden sızarken 
Ömer kendıne geldi. Yaralı kolunun 
da ağırla~mış olduğunu hissediyordu. 
Süratle ycr.=nden fırladı: . 

- Eyvah! .. diye bağırdı. Sabah ol -
muş. 

Çeçen ktzı Zehra çok mahzun ve 
melul, fakat bu suretle sa~dctini h:ı.y -
kırmak i~teyen bir" ~kışla ömerin göz 
lerinin içit~e bakıyoıdu. 

- üzüldün mü Ömer? dedi. 
- Neden? 
- Satıah olduğundan ... 

- · Uziilmed1m Zehra ... Bu gecey,: 
geçirdik~cn sonra ölsem de gözlerim ar 
kada kalmaz. 

- Seninle ben de ölürüm. 
- Yok Zehra. Ne sen, ne •de ben öl-

miyeceğiz. 

( Arkası var ) 
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Mersinli Ahmed 
Kendisine yardım 

edilmediği için pro-
1 esyonel olacağını söy

lüyor 
Güreıçi Mersinli Ahmedin Milli ta • 

kımdan ayrılıp profesyonel olacağı et
rafında son günlerde gazetelerde yine 

bir takım yazılar çıktr • 
Mersinde bulunan Ahmetle ''Yeni 

Mersin,, gazetesi muharrirlerinden bi
ri konuşmuı, bu yazılar hakkında ne 
diyeceği:li sormuştur. 

Ahmet şu cevabı venniştir: 

- Profesyonel olmayı hiç istemiyor. 
dum. Fakat aldığım para beni geçindir 
miyor. Yetmiş yaırnda bir babam, ye. 
elime bakıyorlar .• liir kısmı mektepler 
de, bir kısım evde elan çocuklara ayda 
di küçük kardeşim var. Bunlar benim 
alıdığım 55 - 60 lira yetitmiyor. 

Ben istanbulda hergün en az on tar 
dak su içiyordum. On kuruş böyle gi. 
diyor. Yemek masrafım da günde iki 
lirayı buluyor. Çektiğim sıkıntıyı fede 
rasyona bildirdim, lstifanamemi gön -

derdim. 
Gelen cevapta "Sana yardım etmek 

istiyoıiduk. Ancak tahsisat kalmaclığın 
dan isteğini yerine getiremiyeceğiz • ., 

eniliyor. 
Güre§Ç arkadaılanm içinde en az 

para alan benim. Bunu söylemekle llr
kadaşlarımt kıskandığım zannedilme • 
sin! Ben her ycrd~ çalı~cak, cabala ya 
cak, Türkün şerefini arttırmaya gayret 

edeceğim. 

Beş senelik bir güreşçiyim. İdmanla 
nma da devam dtliyorum. Bana yar • 
drm edilm,sc proiesyöncl olup Fran -
saya gi1eceğim.,, 

MU!lylm Parlata defill 
Yugosıavyada imi• 

Türkiye ikincisi Mülayimin Pariste 
güreıler yapmak üzere tstanbuldan ay 
nldığı yuılmıştı. Mülayim gideli -bir 
buçuk ay olduğu h:ılc!e Pariste güreş • 
tiğine dair bir haber gelmedi. 

Merak edip tahkik ettik. Mülayin•in 
Yugoslavyada bulunduğunu öğrendik. 

Diğer taraftan Tekirdağlı henüz 
memlek~tindedir. Parise ne zaman gi
deceği kati olarak belli değildir. 

lstanbul 
kulüpleri 

Jzmir oyu !lculaı ını 
kandırmak üzeı e tek
liflerde bulunmuşlar 

bınir (Hususi) - lımir kulüplerin 
deki oyuncuların ve burada Ateısporlu 
müdafi Aönanın İstanbul kulüplerıne 
alınması, Ismir apo::- muhitinde dediko· 
dular tevlit etmiştir. 

Gazeteler, yine er.kiden olduğu gibi 
İzmir sp"r elemanlarını kendilerine ~ek 
mek için harekete g~çtiklerini, bunama 
ni olunmasını istemektedirler. 

Burada söylenildiğine göre İzmirli 

Said ile daha bir kaç oyuncu ıda Gala • 
tasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden 

teklifler almışlardır. Bunlar arasında 

eski Göıtepeli Hakkı ve Fuadın da i . 

simleri geçmektedir. Ancak bu sporcu 
ların tekliflere müsbet veya menfi ce. 

vap verecekleri henüz belli değildir. ts 
tanbul kulüpleri İzmirli oyunculan ıeç 

mekte devam öderlerse, bu sene tmıir 

milli kümeye çok zayıf kadrolu takım. 

larla girecek ve şüphesiz ki geçen se -

nekinden ciaha fena neticeler alacaktır. 

Geçen hafta nihayetlenen tiklerin bi 

rinci devresinde, Alsancak ve Uçok en 
fazla pu•ı:ı.n alan takımlardır. Pazar gü 
nü tiklerin ikinci de...resine başlana.:ak 
ve her haf.ta üçer maç yapılarak, netice 
bir an evvel alınacaktır. 

Bakırköy ahnmda maçlal' 

Nişantaşı spor A ve B takımları ile 
Barutgüc;i A ve B t~kımlan. 

2 _ Çırçır spor B takımı ile Barut

gücü gens takımı arasında futbol maç. 

lan yapılacaktır. 
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Yılanları teshir eden 
Hintli kadın fakir 

Ayni canbazhanede görülen bir harika: 

Bir arslan, koca vücudile, teller 
üzerinde yürüyor! 

1 
~ 

' 

Tel üstiinde yiiriiyen aslan 

Yılha~ı eğlencelerine hazırlanan göstermekted{r.. ..._ _ 
Londraya iki garip ıe:r ge1miı: Bir iP CAMBAZI 'ARSLArt 
kadın fakir, bir de cambaz aslan. Bun "Dünyanın en cambaz aslanı,, da 
larm ikisine de "dünyanın tek .. ,, vas- kadın fakirin çalııtığı sirkte bulunu1 
{ı veriHyor: Biri dünyanın tek kadın yor. Hayvanlar kralı aslan burada da 
fakiri, diğeri dünyanın tek aslan kendini göstermiı ve bütün diğer sam 

h baz hayvanların hepsini gölgede hıra~ cam azı .. 
vücudunu hir panter deritıi ile kap 

layan bu kadın yılanları ıslıklarile 
teshir ediyor, koca koca kartalları par 
maklarmın ucunda oynatıyor, timsah
ları bir kedi vavnısu gibi okşuyor .• 

Kadın fakir aynı zamanda iyi bir 
cambazdır. Kılıçlardan yapılmı§ bir 
merdivene hızh hızlı tırmanır, boğa
zma hı~ak eaplar ve diri diri kendini 
toprağa gömdürür. 

Koringa iıımindeki hu k'adm fakir 
ana tarafmclan Hindlidir. Çocuklu
ğunu Uindistaıula geçirmi§ ve sonra, 

Yılanlarla oynayan !:adın , 
Cezayirli Arap olan babasile Avrupa 
ya gt.lmiştir. 

Bir teshir , .e cezb meselesi olan 
fakirlikte kadınların erkeklerden da· 
ha biiyük bir mevki almaları mfun
kündiir. Bununla beraber, ~imdiye 
kadar kadm fakir görülmerneı;i Ko
ringaya hiiyük şöhret temin etmiş
tir. 

Koringa bugün İngilterede çok 
meşhurdur ve güncle yüze yakm a~k 
mektubu almaktadır. Fakat, en \0a]1~i 
ve tehlikeli hayvanları bile mağlup 
etmİ§ olan Koringa höyle aşk terane
lerine kulak asmıyormu§ .. 

Kadın fakir kendisinden bahseder
ken şöyle diyor: 

- Diinyada en çok sevdiğim §CY 

yılanlarım, timsalılarıın ,·e.. Soğuk 
kanlılıktır .. 

Koringa hunu sciylemekte 1ıakh
dır. Çiinkü, büyük bir eoğuk kanlılı
ğa ahip olmayan hir insan - hilJıaı;sa 
hir ka<lrn - herlıaJdc parmnklannı bir 
tim alım ağzına sokarken korkar ... 

Hindli kadın fakir hu resaretini 
hazan pek bahalı ödememiştir: Yılan 
larclan şimdiye kadar hir zarar gel
mecHyse de YÜcudunu, kollarım, hat· 
ta hir l!ef erimfo ba§nıı timsnl1 Ye as
f nnlarm. nğ7.ımlan zor kurtarmı~trr. 
Bunun la hcraher, sevdiklerinden yi
ne nefret etmcıni.;tir. Vücudunda bu 
kazaların v:mwn: birer ~iean 1:ihi 

mı§tır. 

Aynı sirkte futbol oynayan atlar, 
voleybol oynayan filler, daha türlil 
türlü marifet yapan hayvanlar nr .. 
dır. Faka~ yerden on, metre yü'< ek,. 
likte, gerilmi~ iki telin üzerinde, o 
cisim cÜ!!!le!İ ile müvazenesini kayh1 
emeden yürüyen aslan dururken onla 
ra kim bakar! 

Hakikaten, aslanm yaptığı marifeı 
miithi§tİr .. Tusııi ismindeki bu aslan. 
en ıri cins aslanlanndım bındır. l'iı4 
zünde, hiltUn aslanlarda olduğu gihiı 
Yalı~i bir bakıo vardır. Fakat, sahibi.ı 
nin emrine bir kuzu gibi itaat etmesi 
insanı ilk ~a~ırtan ~eydir .. Fakat. ip 
üzerinde yürümekı· i~fo, yüksek yere 
merdivenle çıkmağa ba~ladığı zaman 
herkesi daha f'azla hayrete dU~üril1 
yor. 

Şimdi önünde. gerilmi~ olan hirhl1 
rine müvazi, iki tel vardır. Tussi, hiç 
korkmadan eV'\·ela sağ ön ayağmı atı
vor, telin üzerine basl\"or, sonra Ml 
·arka ayağını öbür taraftaki tele koyu 
yor ve .. Tıpı§ tıpı§ yürümeğe haıb .. 
yor! 

Bn ce~im cilı;!!e lieran, yere "dü~ece.lt 
mi~ gibi geliyor. Fakat aslan en m&"! 
hir ip cambazları kadar büyük bir 
melıaretle yürüyor \'e on metre kadar 
hir meııaf e katettikten sonra, tellerin 
hağh olduğu diğer taraftan a~ağı yi,. 
ne merdivenlerden ko~a ko§a iniyor •• 

İp camha7:ı a~lanm sahiN TuHiyJ 
nasıl yeti~tirdiğini anlatıyor: 

- Bu neticeye varmadan evvel 
tam üç sene çah~tnn. Ondan evnl de 
aynı ~eyi yirmi aslan üzerinde tecrü

be etmi~tim. Fakat, en nihayet, Tus .. 
si de muyaff ak oldum. 

Bu aslam aldığnn zaman ~ok kü .. 
çiiktü. Ağırlı~r diirt kilo ancak urdı. 
Kendisini hir çocuk gibi büyüttüm: 
Gece yatakta koyun koyuna yatardık., 
Ona süt içirir, tıpkı bir imıan yavrusu 
gibi beslerdim. 

'Büyüyünce de yannndan hiç aynl 
mayan bir hayvan olmuştu - hayır, 
ona hayvan diyemiyorum: O hana lıir 
arkadaş olmu~tur. Köpek gibi hep ya· 
nrmda gezdirirdim; otomobile bera• 
her biner, nereye gitsek beraber gi· 
derdik. 

''Te1 cambazh~mı da ta küçiilt yn~ 
tanheri öğrettim. Enela, tabii, dnlıa 
alçak iki tel üzerinde yiiriitmeğe çalı
şır, elimle de düşme"iin diy~ f nl.nt 
kemfüine hissettirmeden tutarclmı. 
Bu s1m~tle, hiçbir yere tutunmadığını 
zannederek tel üzerinde yürümeJe, 
nflnnlarmı ona göre atma~a ah,.mştı. 
Tecriihclerde ilerledikçe ve yagı l>ii· 
yiiiliikçe tellerin aralığını \'e yüksek
liğini artırdım ,.e bugün jtördüiünüz 
hayvan meydana geldi .. , 
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Klzılayın onalflncı yıh 
heyecanla kutluland ı 

(Ü.~tyanı: 1 incide.) 
Altmış sene ... Dünya tarihinin son 

altmış :;enesi. Bu yılların ne türlü ne 
birbirinden ağır, heyecanlı ve nihayet 
ezici hadiselerle dolu olduğunu ve bil _ 
tün bunlardan Türk miletinin yepyeni 
ve dipdiri olarak çıkmış bulunduğunu 
bir lahzacık düşilnürsek, felaketlerde 
yapıcı bir rol sahibi olan Kızılayın ne. 
lerlc karşılaştığım ve nihayet neler ba
ıarmış bulı.ınduğunı.ı. kolay anlarız. 

Bugün altmış yaşını kutlularken 
ıulh Kızılayımızın rstiklal zaferinden 
sonraki ".!evrede bu ödevi bütün manası 
ile yaptığını, gururla ve iftiharla aöyli 

yecek vazjyetteyiz. Bu devrclde Atatür 
kün himayesine ve milletimizin alakası 
na kavu}cJn teşekkül, baştan başa mu • 

vaffakxyetle dolan hayatının en parlak 
sahifesini yazmıştır. 

Sulh Kızılayı, vatanda ve civannu • 
zın rastlaclığı felakttlerin vüsati niGbe 
tince şefkatini rn geniş surette ibzal e 
den bir kardeş, bir ana ocağı olmuş 
sulh zamanında harp felaketleri için 
hazırlanmaktan geri durmamıştır. 

ve 
de 

. 
on 

Kızıla:n ıı;üzel -yurdumuzun sema 
emdaki parlayan güneş gib~ şarkın!: 
sw: mehtıp gecelerimizi aydınlatan a C-

OGLE NEŞRİYATI: 
is 12,30 plakla türk musikisi 12,50 havad 

13,05 Deyoğlu llalke,·i gösterit kolu tar a. 
!rncJan bir temsil 14,00 SON. 

AKŞA:\I NEŞH.İYATI: 
e: 18,30 plakla dans musikisi 19,00 Safiy 

Pi.r:ıno 'iC keman reCaknlile 19,30 Konr 
ı ans: Selim Sırrı Tarcan (Ömrümün de 
lcri) 20,00 ~li.ıze) )·en ve arkadaşları lar 

e-
f. 

a.. 
laPc1cııı•• ıu .. ı.. 11"""'ıa:.V.1ııri "'-0 ho.,Uc tCL•lnJ'\rı !10, lO 

n hava raporu 20,33 Ömer lliza tarafında 

arabea söylev 20,45 bay Muzaffer İlknr v 
arknd:ışları tıır:ıhndan türk musikisi v 
halk ş:ukıları (S. A.) 21,15 ORKESTRA: 

e 
e 

1 - Amber: Fcnela uvertür 
2 - Lcopold: Polonia fantezi 
3 - Holmes: Serenade ltalinne 
4 - Planquclte: Les cloches do Corne 
5 - Grieg: Au, Printemps 

f viınli ay g;bi seviyoruz. 
Onu ya~atacağız, büyüteceğiz. 
Çünkü milletler ar.ası teşekküllerde 

Türk milletinin yeri, kütlenin ne arka 
sında ne de hatta yanındadır. Türk mil 
letinin yed kütlenın önünde ve en ö • 
nündedir. 

Başında Atatürk, ruhunda millet ve 
insanlık sc .. ·gisi ola., çocuklar; muvaf • 
fakıyet ell-et sizindir. 

Geçit re.mi 

Bay Kazım ismai1den sonra kürsüye 
Fatih Kızılay kurwnu başkıaru B. Rüt
tü çıkmış ve kurumun iyiliklerinden 
ve yaptığı önemli çeılışmalardan bab • 
setmiştir. 

Bay Rüştünün sözlerinden sonra top 
lantıya burada son verilmiş ve geçit rcs 
mi hazırlıklarına başlanmıştır. 

Ge~it resminin en önünde abideye ko 
nacak çelenk, arkasında bando muzika 
daha arkada Üniversite gençleri, Hem. 
şireler okulu, yedek subay okulu, Da • 
rüşşafaka okulu sıralanmaktaydı. 

Alay, Beyazıt, Sirkeci, köprü Kara _ 
köy, Şişhane Tepebaşr, Galatasaray, is 
tiklaı caddeleri tariki ile Taksime gel • 
miştir. 

Burada hazır bulunan direğe Türk 
bayrağı ve Kızılay bayrağı çekilmiştir; 
daha sonra bayan Meliha Avni bir söy 
lev vermiştir. 

Meliha A vninin söylevi 
Meliha Avni söylevinde demiştir ki: 
''- Altnuş ya~ını şerefle bitiren bu 

büyük kun~muıi yd dönümünü kutlu -
yoruz. Bu kurum memlekete harp za
manında ve sulh zamanında yeti§en ve 
büyük hizmetler yapan bir kurumdur. 

Bu kurum ild büyük menbadan hi • 
maye almaktadır, Türk hükfuncti ve 
Türk milleti .. ,. 

Bayan :Meliha Avni bundan sonra 
Kızıl:ıyın tarihinden ve yaptığı iıler • 
den !bahsetmiştir. 

Meliha A vniden sontu doktot' Salim 
Ahmet de bir söylev vermiı ve bu s<>y 
lıovdPn !WnrA toplarıhya son verilnilıtir. 

Gece yapdan eğlenceler 
Gece muhtelif kaza ve nahiye kolla

n kendi mmtakalaunda eğlenceler ve 
müsamereler vermişlerdir. 

EminöııU kolu Eminönü Halkevin • 
de gece sabaha kadar tıür~n bir eğlen • 
ce tertip etmiştir. 

u 
ıl J Harlçt Haberler 

* Adliye vekaleti husust kalem müdtlrü 
Şakir, dün başmüddeiwnuml Hikmeti Zi
yaret etmiştir. 
*Yapılmakta olan Ankara - İstanbul 

yolunun 135 ve 164 kilometre arasındaki 
1822 metrelik kısmı bilmiştir. Şose 15 bin 1 
liraya mal olmuştur. 

* Manisada yapılan yeni kız enstilüsil J 
faaliyete geçmiştir. Yakında umuma mah
sus serbest akşam dersleri açılacaktır. 

* Borsada bir giinde 9 zu eski, JkiısJ ye
ni olm::ık iizere 11 tifo vakası tesbit edil· 
miştir. 

. ~ Tekirda~ında bir baro kurulmuf, re
ıshAe nukat Hiiseyin Rahmi seçilmiştir. 

* Akdeniıdeld İngiliz kontrol gemile- ı 
r~nde~ H. 31 . torpidosu Çeşmeye gelmiş· 
tır. Süvari, kaymakamı ziyaret etmiş, 
tayfalar çarşıdan btrç0k şeyler almışlar
dır. 

* Jandarma teşkiHlıt nizamnamesi dün
den itiöaren meriyete konmuştur. Bu ni
zamnameye göre, Türk jandarması umu
mi asayiş ve emniyeti korumaya, kanun
ların ve nizamat hükiimlerinin temin n 
tatbikine memur silıihlı bir inzibat kuv
vetidir. 

• Bcyoğlunda belediye nizamlarına ay
kırı hareket eden 51 ki$i hakkında kanunt 
muamele yapılmıştır. Bazılarından da para 
cezo~ı ahnmı$tır. 

~ Belediyenin bazırladılı ondüle tali
matnamesinin tatbikine ay başından iti
baren başlanacaktır. Tnllmalnaınenin ana 
maddelerinden biri de şudur: Ehliyetsiz 
oldukları anl:ı$tlanl:ır hunları kullanmıya
caklnr, makineler muayeneye tabi tutula
caklardır • 

• BııRün hristfynnların No! yortusudur. 
Bu münnsebetle dün gece şehrimizdeki 
kifüıelercfe dini Ayinler yapılmıştır. 

• Şimcllye kadar verilmiş olan ı, yer
lerine ait beyannomelerde. bazı mühim 
aykırılıklar glirüldüğü için, iş Amlrliiti bu 
tarı reddetmiştir. Hu gibilere tekrar be
yannnme verlJmek üzere, ayın sonuna ka
dar lıln verilmf~tlr. 

• Rlrknç gilne kadar Butııarlstandan 
şehrimize on rnHyon kilo kömür gelecek
tir. 

* Esnaf dispanseri umumt heyeti 6nQ. 
müzdeki ayın altısında senelik toplantısı
nı yapacaktır. 

•Tıp fakültesinden bir grupun S6mestr 
tatllinde Atinaya gitmelerine müsaade e
dilmiştir. 

• Dlln altın 1055-1057 kuruş nzerinden 
muamele görmüştür. İngiliz lirası da 625-
628 kuruı; üzerinden satılmıştır. 

:to Memleketimizden ilk defa Ameıikaya 
ihraç edilen bakırları götürecek olan n
pur buRUn kalkacaktır. 

• Sah günQ saat 18,30 da BeyoAlu halk
evJnin Tepeba,ındakt merkez binasından 
bayan Nazan Hami Danişmend Larıırındnn 
"Tarih ve edebiyatta Türk güzemaı,, mev
zuund:1 bir konferans verilecektir. 

• Türk borcu tahvilleri dün birdenbire 
otuz kuruş yükselmiş, birinci tahviller 
1',70 ikinciler de 14,10 a çıkm1~tır. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybo lan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Tetki
lah,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: AlfredGerlgk --- Tefrika numarası: tS 

• • Skoblinin mazısı 
Bayii karan lık; Kutyepof vak'asındakl 

vaziyeti de şüpheli ı 
Pariste 22 Eyliil 937 çar§am· 

ba günü öğlen zamanı kayıplara 
kart§an general fon Millerin bu 
kaçırılmasında yalandan rol oy
nama1ctan suçlu firari general 
Skoblin, mütegayyip ı~a~ı mu· 
ganniye Pleviçkaya ile beraber 
Parisıe nasıl y(l§ıyordu? S1wblin 
lerin hayatını arCl§tırma, iM ller 
ailesi muhitinde yapılan tahki
luıttan çok daha mühimdi. Uzaf, 
lara seyahatler yapan ve kendi 
malı bir otomobili bulunan bu 
Rııs generali? nasıl bir ömür 
sürmü~tü? 

l\fültecilerden çoğunun parası, ancalC 
şöyle böyle bir barınacak yer ve yan 
aç, yarı tok yiyecek teminine yeti~ir. 
Halbuki Skob1in1erin vaziyeti daha 
iyi gidiyordu. Onlar, Parie mülbaka
tmdan Ozuvar • 18 - Ferriyerde bir 
sayfiyeye sahiptirler; gerçi 500 met
re murabbaı arazi üzerinde küçiik bir 
ev, ama Rus mültecilerinin vaziyetine 
göre böyle bir eve salıip olmak, zen· 
ginlik ifade · etmek için kiifidir. Bir 
otomobile maliktirler; gerçi hu lüks 
bir otomobil değildir, ama Frnnsız· 
larm mali vaziyetine göre de gene i
yi, vasat derecede bir otomohilc1ir. 

Mü) tecil er mahCellerinde, şöyle de-
nilir: 

- SlCobJinler, bcciriklidirler. Ka· 
rısı lConscr seyahatleriyle iyi para ka
zanır ve korası da onun menajeri AI· 

fativle bundan en fazla istifade eder! 
Bazı kimseler, hn konser seyahat

lerini, yabancı ve deniz aşın memle
ketlerdeki muvaffakıyetli turneleri. 
Skohlinlerin yaşayış tarzlarında baş· 
lı ha.~ma müessir sayarlar ve bunu o 
suretle izah ederler. 

Fakat, işte ~imdi Skohlinlerin lie
sabrcarileri bulunan Paristeki "En
ternasyonal Rıın" m men~uplarmdan 

banker Şulman, ortaya çıliryor. B 
ker Şulman, ~unları açığa vuruyor 

- Ben, Skohlinleri 6 senedenb 
tanırım. 1931 senesinde, Skoblin 
na gelerek bankaya 2000 dolar yıı 
dı; lıesabıcari açtırdı ve bu para ç 
geçmeden çekildi. Mütcakıp seneler 
de birçok mali transaksiyonlar yap 
dı, bonolar kırdırdı ve önceleri nı 
tazam fasılalarla! Çok defa fazla f1'l 

lağlan bozdurmak üzere miiracnat 
ti; daima 100 ve 200 İngiliz lirası 
yalmt ta, ...... bazı defa da 1000 - 20 
dolar! 

Bu paralar, Rus mültecileri j 
liemen hemen lıavsala almaz derece 
yüksek meb1a~1ıırdır. Demek Skobl 
931 de bankada heMhı cari açtJ11111 

Bu tarih, general Kutyepofun esr 
engiz surette kaybolmasından bir 8 

ne sonrasıdır! 
Şimdi, kendiliğinden bir sual ort. 

ya çıkıyor; o vakit de general Skobb 
ve Pleviçkaya bir rol oynamı~lar ı:n 
dı? 

Vaktile 1'ayho1an general KutyeP 
fun yaverinden ı:ıonıluyor: . 

- Siz lıiç Skolılinclen yeya Ple,·ı 
k:ayarlan şüphelendiniz mi? ıı· 

- Bizde o sıralarda en küçii~ ~ 
şüplıe hile uyanmadı; fakat, ~ırtl 
o vazivet üzerinde dü§Ünceleriıni te 
sif edince, acaip bir nokta göıtir 
çarpıyor. O vakit, yani KutvtP0 

kaçınlı~mdan sonra. hen h;r ak~ıtcl 
kendisine araştırmalarımız etraf: t 
malumat vermek üzere, maclaJll ~a 
yepof u ziyaret ediyordum. Ont111 y 
nmda lıep Pleviçkav:ı raEtladrrtl· 
k 1

• • ,..... . . 1 d . a bet 
en< ısı, vercı ıg1m ıza 1atı aull 

her dinlivordn. ı,f 
- • fi'> 

Şu Pleviçkayayı bulmak 'f/· dıı, 
Yoksa Pariste 3 üncü hir ~ahı! ? 

k ıtl• 
iz bırakmadan kavıplara mı ar.J) 

- Baba, PleviÇkaya a~ağıda! ltı" 
Küçük Liyuha Crigul, ımlnk tıO Ji" 

ga; merdiveni o kadar hızlı hızlı ç 
mış.. . r~ 

22,15 ajans haberleri 22,30 pldkla solo -
-lar, opera ve operet parçaları 22,50 son ha 

herler ve ertesi günün programı 23,00 So n 
Dünyanın dört köşesinde 

Yüzllaşı Grignl, yerinden ı;ıçr~0 
- Hakikaten orada mı, çocu\ lt1 
Ve arelc, aşağıya inip .~'Gelı el 

0
1'i 

Saat 
12 
9.30 
8.30 
9 
10.30 

12 
8 

1 Ytıııurun adı Giltili yo 
Ege Kara deni z 
J\oC'aell İzmit 
nursa Mudany a 
Tııyyar İmroz 
f .. nıir İzmir 

GELECEK VAPURLAR 
Cumhuriyet Karadeniz 

Antalya Ayvalık 

ı nınımnıııı 

ij 111...11~ 
ıu11111il 

İstanbul Belediyesi 
Şehir tiyalrolan 
Saat 20,30 da 
TURANDOT 

Masal 5 perde Yazan 
Knrlo Gozzi: Türkçesi 

: 

Said AU, 

S:ınt 20,30 du BİL!\IECE komedi 
3 perde Yazan: G. D. A. Birabeau Türkçesi 

A. H. Akdemir 
Şehir ti :raırosu operet kısmında 28/12/937 

salı ı;ıünü akşamı sanatkar Naşid tarafın. 
dan BEYl'min tiyatroyu merakı komedisile 

BlR KAVUK DEVRİLDİ 

o--
Bu gece saat 20,30 da 
~anatk6r Naşid ... e ar. 
1 n <la'.:l:ırı okuyucu kil 
ı iik Semiha ve J\tişcl 
rnryetcsl. Gündüz : 
O OLMASIN DU OL. 
SlJ.:-L Operet ' perde 

--o-

Gece: Zehirli r; ,.,,• ler. Komedi 3 perde 

KAKIKÖY (Süreyya) 
"i ncınasıncla yarın gece 

11.4.ılnET 

Salı: Bnkırköy'de. Çar 
şamba: Üsküdarda. 

Yaptığım seyahat 
yazan : ..J ean cocta u- Çeviren: V ir Gül 

--------------------- 7 
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Haritalarda ismine rastgelinmeyen 
memleketlerde senelerdenberi dola§ı • 
yorum. Ahalisi gölgelerden ibaret o
~n bu haritasız ve hudutsuz dünyadan 
bır tecrübe ile döndüm. Fakat bu tec
libe daima hoşuma gitmemişti. Bu 

s 
s 
s 

görünmeyen ülkenin bağları gençliği 

arhoı eden bir şarap yetiştirir. Esa
en ben durmadan, bir nevi ''enteD.:ens 
ervis,, için çalışıyordum. 

g 
İşim meçhulü bir müstemleke haline 

etirmek ve onun muhtelif dillerini 
ğrcnmekti. Bu dolaştığım yerlerden 

azan tehlikeli şeyler getiriyordum: 

ö 
b 
MeseHl, mandragore (Adam otu) gibi 

in sanı hayrette bırakan ve teshir eden 
eyler. Bunlar bazılarına korku verdi-ş 

ği 

<lr 
halde bazılarının yaıamaaına yat"

m ediyordu. 

be 
Sevmek, ay~kta uyumak, mucizeler 
klemek ... Bütün siyasetim bun'dan 
aret kaldı. Biraz istirahat etmem, bi· 
z sabit toprak üzerinde dolaşmam. 

ib 
ra 
Herkes gibi trene ve vapura binmem 
tazım değil miydi? 

Marsel Kil'le beraber, Akdenizde bir 
balıkçı kayığile yapt1ğımız değersiz 

reportaja devam etmcğe ve hangisi o
lursa olsun, bir engine açılmağa karar 
verdik. 

Bu devrialem seyahatı fikri evvela 
Kile' geldi. Ben de ona bundan sonra 
Paspartu diyeceğim. Yüzüncü yıld~ 
nüm!inU kutlamak için, Jill Vern'in 
kahramanının yolundan gidecek ve 
seksen ~n dolaşacaktık. 

Seksen gıün! Zannediyorduk ki 1876 
senesinin uçurumlarına 1936 da yaptı
ğımız bu seyahat bize çok yavaı bir 
gezinti gibi geld.:ek ve her limanda u
zun milddet kalmamız icap edecekti. 

Halbuki, projemizi tetkik edince 
gördük ki, Fileas Fog'un gin§tiği bah
si 1936 da kazanmak için de, ne eksik 
ne fazla, t am seksen gUn lbnndL .• 

Demek ki, dilşilndilklerimiz tama
miylc değişiyordu: Artık yapacak ol
duğumuz, yavaı yava§ bir gezinti de
ğil, rekor kırmak gibi bir işti. 

Hiç durmadan 18 martta yola çıkma
ğa ve 17 haziran.da, gece yarısı rıaat 

on ikinin son darbesini vurmadan evvel 
dönmüı bu1unmağa karar verdik. Va
purun en ufak bir gtf.:ikmeııi, en kıüçük 
bir hesap yanlışliğı bize bahsi kaybet
tirebilird. 

Yanımıza milşkilat çıkaracak bir şey 
almamamız lazımdı. Yalnız iki elbise 
bavulu ile bir çamaşır çantası aldık. 

Roma ekspresinin saati Z2.40'ta 
kalktığını biliyorduk ve diğerlerine de 
öyle söylemiştik. Halbuki 22.20'de kal 
kıyormuş ve biz bunu otelden telefon 
edip 2.SO'de öğrendik. Tarifedeki bu 
değişiklik bizi çok şaşırtmıttr. 

Otel garsonlarının yardımı ile ale
ticele bir taksiye atladık ve ekspresin 
kalkmasına be§ dakika kala istasyona 
geldik. 

Beklenlmiyen Bir Manzara 

Bu aeyahatta yapxlacak bir tek ıey 
vardı: Me§hur §eyleri gidip görmek 

Bunun için Partenon'dan İsfnks'e, fs
fnks"ten Rangun'daki altın mabede 
gitmeye karar verdik... Şurda burda 
keşfedeceğimiz şeyler ön:i.nde durmak 
tan kendimizi almak cesareti lazım
dı. Böyle br seyahatta soldaki şu kü
çük mabedin veya sağdaki şu küçük 
heykeln karşısında durmak imkansız
dı. 

Bunun için insanrn kendi kendine: 
"- Meşhur şeyleri görf-4.:eğim ben f 

demesi lazımdı: Meşhur şeyleri, Sa
motraa azferini, Milo venüsünü göre
ceğim. Hiç olmasa bunlara yeni ve dinç 
bir gözle bakalım.,, 

Bun.da muvaffak olduk. Talihim 
varmış. 

Talihim varmış, çünkü bu acele se
yahat beni teshir eden bir şey oldu. A-

henkli bir sür'at her şeyi bulanık bir 

hale koyacağına, bilakis daha vazıh 

bir şekle getiriyor. İnsan bir yerden 

br yere süratle hareket edince her şey 
daha keskin, daha •.:anlı, daha. esaslı o
luyor. 

. Her şair Partenon'u ziyaret eder, 
değil mi? Bu bir adet, hattıi bir neza
ket kaidesidir. Vapurda iken birisi par 
mağını uzatır ve gösterir: 

- İşte Partenon t 
Siz de bakarsınız. 
Bende öyle olmadı. Diyorum ya size, 

talihim varını§ 1 Bakın nasıl oldu ... 

1 :Arkası var J. 

kliibii~, hinasmm idare kısrrıil10~e' 
ikametgulıma flc~irtivor. Sakin 1 . ·e 

- • 1 ti' 
libolu kliibii., vilHismda haletı rt ~,; 
ve vaziyet, 5 gün en:el Kornilof ~eti• 
liğincle olduğundan ne kadar ba~, .. 
tür1 ü .. Vakit, o~lenden ev,·el ,·etdiiP. 
ha hayli erken olduğu halde, el ığ1J 
hin~mn<l:ı, t1pk1 hir gün önce 0~. j er 
gibi fazla kalabalık var; çiinkU :ği 
kel'!, herJıangi bir yeni ~ey öğren111 

umuyor. .. rı1' 
A ~ağıda, iclare kı~mınclaki kttÇ rt1" 

bölii°kte hakikaten Pleviçkaya 0k111~· .... 
K 

• • 1.' 1t~V 
yor. adın. perı~an 'e geceyı U; ·rıtl" 
geçirmiş giirünüyor. Griguliltt bo!)<.ır• 
na atılıyor, onu öpüyor "'e ]ıa) a'f1l1 
haykıra. hovnna hıçkırarak, ]tep 
§eyi tekrarlıyor: - ·bol" 

- Kol ya ka} holclu ! J{olya ka) . 

du ! d de" 
Grigul, ''kocasını hulma bJ Jjoiıl 
k ' d ' d'" .. .. Ye 'iko me •. , ıye m;:unu) or. .. 

karısmr te,kine çalı~ıvor: • 1jrıt T Vfl&• =-Fakat Nace§ta Yassı ıye k Jıit 
di sizin yerine getirıncniz gere 11ırsı" 
vazifen iz bulunduğunu ka,•raı:. fiil .. 

mz. :Mitlerin hayalı \'e kor:ı~ı~e bit 
rnu.;u me\ztmbahs oluyor. Jlıt rıttç-' 
vaziyette na;;ıl oluyor da kal ıpbütiitl 
hul bir semti boyluyor uııtıt. "~ , 
gece ortada göriinmüyor. unu:ıı cıJac~ 

Pleviçkaya, hirdenlııre §ll~ • 

derecerlc kendini topluyor c1 11 .rot rk us J 
- Alı, ~u gazete ele( 1 ~ 1 Jiagfl1~ ' G 1 l . m o" c rt ıı mn. azetclerec e. >t•n1 

]' ':t .,e 
falan olmaclrgımı iz:ıh ec 

111~~8klsrf 
hütiin hu mfülclet zarfınd~ ı:ı:uıtı! · 
ve parkları şa~kın ı;a~kın de~il! Siır 

- Mesele ~imili or:ıclıı_, " ctııb• 
1 11ı•tll11l 

nevin mevzmıllahi!I 0 < 
1 

" ·rıiz ! . 
lı .: ·ı 'J rılcnc;ı ~" ala kanamamış gı ll e ciörıerP' 

Yüzbaşı Grignl, arkacırnJ ıeıefotl" 
polise haber verı:nek ü.zere 
gidiyor. 



Cahalet yUzUnden bir facıa f 

loh~Sa-bi; k~dı~ kiyr;a~ su 
doru kazana atıldı 

Sancllarının kesilecegi tahmin edilirken 
•~ana an paı ça paı fa tJ/muş ceseai fıkaı ıldı 
&~kesirde çıkan "Türk Dili,, refiki. Yalnız m&ıkine ve tesisat 75 bin lıra-
l<t n: ya mal olacak, binası ile birlikte fahri. 

1tıı .~apa nahiyesinde calnlet yüzün. kanın heyeti umumiycsi 100 bin Tiırk 
~ orııcğine rastlanmayacak bir facıa 
~llıt~r. 
~~ı~eden Teslime adında bir genç 
~t bir e:kek çocuk doğurmuı. fa _ 
otr ltadının sancıları keslmemiı, saat -i ıztırap içinde kıvranmıştır. 
llıı es~.irnenin ağrısını dindirebilmek i. 

Oleye beriy~ ha§ vurulmuş, 

~İiıt •1.rada nahiyeden Davut oğlu 
~ Yın adui:ia elli yaşlarında bir a _ 
t 0 rt1ya çıkmış ve lohusanın ağrıları 

ltıeb!ıecek bir teuavi usulü bildigini 
}' Crniştir. 
~Üseyinin ikna edici sözleri ile aile 
~ ~ ve lohusa kadın ümitlenerek ac. 
:ıılerdir. 
tlcinı taslağı derhal faaliyete geç -

1 
"e :>Uyük bir kazan buldurarak içi. 

lf U İle doldurmuştur • 
•rı1 hani yanan ocağa yerleıtiti . 

(l ltazanm içindeki su müthiş surette 

~lll~ılm:ştır. 
~il ıı de bittikten sonra nasıl bu a-

aldın mantığın kabul etmiyeceği 
Ctııri vermiştir: 

....._ lohusayı çınlçıplak soyu kaza • 
l) baıın1 getirin ı 

erde de.,·a .ara ·an, ıneticenin ne cıla 
~c, ... . . .. . 
~ gını uı ,ıır.r. ,.en aıle efradı der • 

bu. ha.:ık -lıel..ll .i11 ( l) emrini yeri
l tetır::nek için ko~muılar .. 
llzrap içinde kıvranan zavallı ki . 

ıı.'°Yularak kazarun yanına getiril . 

~!iscyin bu defa şöyle ıdemiJ: 

lirasına mal olacaktu. 
Fabrikanın yanında hayvan ahırlan 

da yapıltcak. bu kısımda hayvanların 

iaşet işleri kolaylıkla temin edlecektir. 
Süt fabrik.l&t mezbahanın yanında ya. 
pılacaktır. 

D&rtyolda portakal bot 
Dörtyul - Son y~pılan tahmine gö

re Dörtyoldan bu yıl altmıı milyon por 
takal çıkacağı anlaşılmıştır, 

Dörtyul portakallarına bu yıl Alınan 
yadan iyi müşteri vardır. Şimdilik iki 
yüz bin &andık kadar portakal sev • 
kedilmek iızere Dörtyola müşteri de 
gelmiı bulunmaktadır. 

1938 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJK1 il 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meıbur mu

harrirlerin makaleleri - Gündelik, 
haftalık, •ylık sazete ve mecmualat da 
isimlerini gördüiünüz bütün rnuhan-ir
lerin resimleri, iıtatistikler, - faydalı 

bilsiler. 

~ b' kızım.. Şu kaynar suyun içint gi 
~ ır ınuddet duracaksın .. Baştan hi- Fiyatı 50 Kuruştur 
~akar amma sonra alııırsın. BUliin kitapçılardan arayınız 

tandan çıktıkta-ı sonra dertten, a. 
il kurtulacak, bir kuı gibi hafifle- Toptan satı§ yeri: htanbul BASJN 
kain. KURU~U - Taluinı. 

~Csliın~ kaynar suyun içine girece 
anlayınca bağırıp ça~ırmıı ve aı:.la 

~afak.ıt göstermemiştir. 
liıeyinin, korkuiacak bir şey olma 

l?ıt biraz sabır göstenr.esile herşc -
biteceğini söylemesi ve etraftakile 

~'•tarı i'e lohusa çaresiz kalmış, ya. 
~ trıdi arzusu ile yuı etrafındakilerin 
~knıası ile altı hanı harıl yanan 
)'.' r sı1 ile dolu kazana girmiştir. 

ta~at zavallı genç kadın ıdaha suya 
~ ,: tirrncz bu çokyüksek derecei lıa. 
" e tahammül edememiş ve tüyier 
l'ttti . 
tsttı· tı çığlıklar kopararak kendinaen 
v lftir. 

, ~., a~iYetin vahametini ancak o zaman 
tay .. b·ı ~· .. ı en kazanın etrafındakiler ve 

, ~ taslagı Hüseyin telaşa düşmüş
~~Yna:- suda çırpınan kadıncağızı 
& llla~a çalışmı1lardır. 

it Çığlıkları duyar. lıazı köylüler ile 
'en· h ın olduğu cvr. koşm~şlarsa da 

r-'et Ve hayret içinde kalmışlardır. 
\olll\ltij 
1\ b· gelenler çırılçıplak, vücudu • 
ltııı ır .kısmındaki etler dökülmUş ve i bı: hal:le 1'.aynar kazan için • 

ltr~ir. calırncnin çıkauldığını görmüş • 

b. ' 'lqd' 
~ ıs::dcn derhal Edliye haberdar c. 

Ctli 1, C~haletiyle aklın kabul ctmiye • 
)t b· fekılde hasta tedavisine kalkıpn 
~~t faciaya sebe..ı olan Hüseyin ile 
~ arıtnıştır. 
c ~ının cesedi dun memleket hasta 
•ıne . ·1 . . 

f~ getırı mıştir. 

'11iı de süt fabrikası 
~ huıulacak 

lllir B l d' · i · d . c . ~- e e ıycnın znur e tesı-s e. 
a.&ı Stı! fabrikası için hazırlıklara 

thç edilmektedir. Belediye reisi B. 
cet lJz, Almanyada süt fabrikaları. 
fa~C~kcn bir tip iızcrinı:ie durmul} ve 
tc rılc:ı tesisatım hazırlayan firma 

h llıaa et . t• 
41u . ınış ır. 

'~ırrnanın İzmir süt fabrikası için 
~~ dzğr plan ve krokHer b:lcdiyeye 
.'.'llta. ltir. Bu plana göre süt fabrikası, 
~ib:n •1hhi §Ckilcle süt temin edece
~ e~ ~thdn terey..ı ğı ihtiya:ını da tc 

Cttktir. 

Dokloı 

Hafız Ct>a r I 
lAtK~tAN UF.Ki~ 

Dahiliye Mütehauı .. 

Pazardan oaşkA ı;;11nlerde Oğleden eoıın 

aaat 12.~ tan & ya ı kadar lııtaııııulda oıvar 

yolunıtıı 1104 ı ournarh.lı nuııuS1 kıtb1cf'tdDd~ 

tıutaıa.nnı kabul eder. tialı, cumartesi gt1!ı 

ıert aab&h Mı.~ 12" ualler1 tıaklkl tuıtArayı 
mahsuıtw. Muayenehane •e e• telefon 
%23l'l Kıolılı teıeıon· 2104~ 

/.tıl11nh11I «om11tan
l1ğı ilanıaı ı 

Selimiye kıılasınm Çatısının t5miri 
ihalesi kapalı zarfla 4- Kanunusani-
1938 Salı günü saat 15 de yapıla.:aktır. 
Muhammen ke~if bedeli 25,110 liradır. 

İlk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplariyle ve 2490 sayılı 

kanunun 2. vl' 3. üneU maddelerinde 
yazılı vesikalardan maada Nafia Vekale
ti Fen Müd:lrlüklerinden alacakla1 ı eh· 
liyet vesikalariylc beraber ihale r.ünU 
ihale santinden en az bir saat ev?eliee 
kadar teklif m:ktupl:ırın. Fındı~dıda 
Komutanlık satın alma Komı'yonuna 

vermeleri. (8398 .. " 
ihale gdnü talibi çıkmayan Ekstan. 

siyon karyolası ile bıı alet dolabının i. 
halesi pazarlıkla 7. ii<incikanun. 938 cu 
ma glinü saat 15 te yapılacaktır. 

Muhammen utt:ın 1150 liradır. ilk 
teminatı Ri liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel Kor.ıiıyonda görülebilir. 
İlteklilerin'n ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile bcrabc:r 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 Uncil mRıddelerinde yazılı 
vesikaları ile ihale gimU vakti muayye
ninde Fındılchda Komutanlık Satına! • 
ma Komisyonuna gelmeleri. (8521) 

HVRl 1J\ıa abone olu
nuz ve abone ediniz 

istanbolda Havagazı ve Elektrik ve te
şebbilsatı sınalye TDrk Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
fstanbul Havagazi ve Elektrik ve Te§eİ>bilsatı Smaiye Türk Anonim 

'irketi, Memurlarının 1937 senesine ait "kiremit,, renkli hilviyet kartlarının 
l ikinci.kanun 1938 den itibaren iptal edilerc& 1938 senesi için muteber ol
:nak üzere "kırmızı,. renkte kartlarla değiftirUeceğini s~ym mUıtcrilerinc 

1r:.:eyler. 
Bı1 kartların baı tarafında Şirketin unvanı olan "lSTANBULDA HAVA 

GAZI ve ELEKTRİK ve TEŞEBBUSATI SINAlYE Türk Anonim Şitke. 
.i., yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmaya!1 kartlar sahte addedilmeli 
ıc hamilleri polise haber verilmelidir. 

1 
Şirket mUıtcrilerinin bu ilana riayet etm,.melerinden çıkabilecek neti. 

celerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimdiı.len beyan eyler. 

DtREKTöRLOK; 

Devlet Demırgolları ve Lim_anları işit-ime 

· · . Umıi~ idaresi ilô.nlar~ . . 
' . 

Mubal'lmen bedeli 4914 lira olan An kara gar binası içindeki kalorifer ra-:lya _ 
törleri için 42 adet Bronz radyatör kafesi nill imali ve yerlerine takılması işi 10. 1. 
938 pazartesi günil saat 10,30 da Haydar pqada gar binası içindeki satmalma ko -
misyonu tarafından açık eksiltme ile yap tırılaaıktır. 

Bu iıe girmek i!teyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 368 lira 55 kuruş • 
luk muvakkat teminattan ile birlikte eksi ltTne günü saatine kadar komisyona müra 
caatlan lhımdır. 

Bu ite ait prtnamcler Hayd.arpaıad a gar binası içinideki satmalma komisyonu 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (8505) 

OskUdar Bölge Tahsil MUdilrlUğDnden: 
Kadıköy Maliye ıubesine gcçmlı seneler kazanç vergisinden (1046,82) lira 

borçlu sinemacı Klmilin itbu borcundan &".olayı mutasarnfı bulunduğu Hasan
paşa mahallesinin Fıstıklı sokağında kain 59 sayılı ahşap evi satılığa çıkarıl
mııtır. !halci evveliyeal 7 - 1 • 1938 tarihine müsadif Cuma günU ıaat 14 de 
Kadıköy kazası Kaymakamlığında İ'.:ra kılınacağından yevmi ihalede talip o
Janlann % 7,S pey akçeleriyle birlikte Kadıköy kazası idare heyetin.: müraca-
attan. (8395) .. 

ilanlarınız için yalnız 

20335 No ~elefon 
•ediniz 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan 
EMctrilc 1irketi. m"murlanrun 1937 senesine ait "pembe,, renkli hüvi. 

yet kartlarının 1 ikincikanun 1938 den itibaren; iptal edHerek, 1938 senesi 

için muteber olmak üzere "yeşil,, renkte kartlarla ;değittlrileccğini eaym 

mUşterilerine arzeyler. 

Bu kartların ba' tarafında Şirketin unvanı olan "TURK ANONiM 
ELEKTRiK ŞtRKETt,, yazılıdır. 

Yukarda gösterilen t\•sara uygun olmayan kartlar sahte addedilmeli 

ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket mlişterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek neti. 

celcrin mcsuliyctini kabul etmiycceğini §imdiden beyan eyler. 

-------~ 

KURUN 
ilan tarifesi 
Birinci sayfada 400 .. 
Olu sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmi illnlar 30 ,. 
Dördüncü sayf adn 100 • 
üç ve ikinci sayfalarda 200 .. 
Başlık ilanlar 500 ,. 
• Ticari mahiyeti haiz olruıyan 
kUçük ilanlar 20 kelimelik bee de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu· 
kavelesl olan mUşterilerfmizln 

mukaveleleri 'l'lilddetlnce fark a. 
hnrnaz. Uzun mUddet devamlı 
ilanlar tenzilata tabidir. tıın ver. 
mek hususunda yalnız ve mllnha. 
sıran V AKIT YURDU altmdakl 1 
Kemak!ttin tren flln bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

't'elefon: İstanbul. 2033S 

O f R E K T ö R L U K: 

..-KURUN-. 

"""' 1 aylık 
ı aylık 

Yıllık 

ABONE TARiFESi 

Tarttutnden Balkan b\rl~ lçtn ayda otuz 
ırunıı dU~WUr. Poata birliğine ıtrmlyen ' 

yerlere ayda yetmtı tıeıer lrurut 
ummedfJtr. 

nlrtdyentn ber poııta merlrezbııcle 
KTTRUNa abone ,uda. 

Adres deg111Urme ocreu 28 ırunıttıu. 

iLAN iŞLERi TEL: !0335 

KURUN ABONE BEDELi 

BAŞKALARINKiNDEN S O O 
KURUŞ DAHA AZDIR. 
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. . ... . ,, . . .. . .. ,.. . - . , .... - TiFOBiL -I 
Tesisatı Elek trlkiye Türk Anonim 

Şirketi: 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının ı 937 senesine 

it .. mavi renkli hüviyet kartlarının 1 lkincikanun 1938 den itibaren iptal 
dilerek 1938 senesi için muteber olmak üzere "bej., renkte kartlarla değiş. 
irileceğini Sayın mü~terilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unvanı olan "TESİSATI ELEK -
'RiKtYE TtlRK ANONiM ŞİRKETİ,, yazı!rdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte addedilmeli 
·e Mi.milleri po1ise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerin!n bu ilana riayet etmemelerinden çıkabilecek neti. 

1 
celerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimJiden beyan eyler. 

• b t R E K T ö R L O K: 

~ ... . ~' .... .A .... • • - • f'o~ • -~ - - - • • 

~ususr ŞARTLAQl~IZ ~A~k'IND-" 
GIŞ[U;'2iMiZD~N MALUMAT. ALiNi Z 

lSTANBUL - ~ARAk'OY PALAS__.. ALALEMCI MAt\' 

~ ' -~>'?' ••• 
'~ ' ,. - '>'""" ' . • "' . _,-~ . 

odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, atelyr 

·• ıml:ııa /Ya -lvf '"i~li kir:ı.Jrk od;ılar vardır. Ga~etemh: idaresine milracaat. 

~ . ' ' ' 1 .• 't . t { ' ' ' 

Açık Eksiltme ilanı 
aydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaıa Lisesinin fazla kalan 109200 parça çamaşır yıkanma ve Utü -
ler.m si açık eksiltmeye konulmuştur. 

gksiltme 27-12-937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Dfrektör
).iğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Komisyondı. yapı· 
.acaktır. 

Tahmin bedeli 2809 lira 20 kur uı ve ilk teminatı 211 liradu. 
İstekliler Şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne müracaat edebilir· 

ler. 
İsteklilerin çamaşır yikayt:ı ve çamaşır makineleri ve teferruatının yevmi· 

t e 1000 parça çamaşır yıkayabilecek ve kurutabilecek kudrette olduğuna dair 
cari sene Ticaret odası vesikalariyl: bir tikte ayrıca Ticaret odasından vesi!ca ge-
tirmeleri şarttır. (8241) 

MelktepODDeıre, Çocuk veDIDerra. 
ne, OkuO DDıreD<t@~Deırlne 
Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere uki tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüksek ve Meılek ... Her okulun heı 
•ınılı için, her dilden, her türlü maarif neıriyatını bur~dan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirainiz. 

Raıtgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilir•infa. 

lhtiıasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KIT ABEVI) 
ele mektep kitapçılığımla ihtisaı hazanmı~tır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. 
ADRES: lstanbul · Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt . lstanbul. Posta kutusu: 46. 

Mat aa makines1 aranıyor 

mamak için ağızdan aıınao tifo hap 
landır. Hiç rah:ıtsızlıt vermez. l ler 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
MI *ftf 

1 Levazım iimiı liği ı ilanları .. ................. ... 
Dikimevleri için 6500 kilo ham deri 

3. ı. 938 pazartesi günü ısaat 15 ide Top 
hanede İst. Levazun imirliği Satına! • 

ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt -
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 97 50 

lira ilk teminatı 731 lira 25 kuruştur. 
Şartnam~ ve nümuncsi Komisyonda gö 

rülebilir. İsteklilerin kanuni bclgeleriy 
le teklif nıektuplarını ihale saatincien 
bir saat evveline kadar komisyona ver. 
meleri. "325,, "8389,. 

-:-:::::ı:::ı ::::::::::::::: ::: : : ::::::: :ı:::ı :::::: = 
fi Meccani muayene H 

Perşembe gtlnlert saat 2 den O e !tadar :: 'f .. 
Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 i~ 

:f numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ii .. 
i fakirleri parasız muJyene eder. ii . -.: m:.-::::::n:::::::::::::::::::ı=::::::::-::::: ımm::: 

- Birinci sınat Operatör lm!ll 

llr .CAFER TA VVAU 
Umumt cerraht ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mülehııssısı 
Parls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
karlın ameliyatları, dimağ estetik 
"yü:ı:, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik ameliyatı". (Nn~alyc ve doğum 

mfitehnssısı.) 

Muayene ıııabahları 
8 den 10 a kadar Meccunen 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel. 44086 
BeyoAiu, Parmakkapı, Rumeli hıın. 

l•lllliıılılllmmri .............. .... 

-.,.. .. . •• t " ' .. • ~ 

Türk AntrasitJ 
Her cins soba ve mal:ızJar için 

id.eaı bir: könıürdur• 
Odun kUmUrUnden yarı yarıya ucuzdor 

Satış merkezi: Galata, yolcu saionu karşısında Tatıir 
han 5 inci kat Terefo.ı : 44915 

Açık Eksiltme ilanı 
Haydarpaşa Lisesi Satıoalma Koromuodsd 

Haydarpaşa lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için aıınacık 
ders kitapları açık eksiltmeye konu?muş tur. '"ltilr 

Eksiltmeye 27-12-937 Pazartesi g:.inü saat 15.30 da İstanbul l{u. f~ 
rektörlüğü binası içinde Liseler Muhase becil:ğinde toplanacak olan Konıi' 
yapılacaktır. 

Tahmin Fiatı 1046 lira 86 kuruı ve ilk teminatı 79 liradır. 1c111dJ 
İstekliler şartnameyi ve kitapların cins ve miktarını gösterir listeleri 0 

görebilirler. f,a 
İsteklilerin yeni sene Ticaret Oda1t vesikalariyle birlikte betli gün •e

4
0) :sz _/ Komisyona gelmeleri. ~ 

--~~~~~----~~~--~----~----~-----

1. 

ilen1il ~lit takınılarıvchir pedal n1nkin~i ?lınncnktı~ , _ ~~~-~-~~~~~~~~~----~~-~--~-~~~~~~-
Tn~rada kurulııcnk bir mntha~ için 6HX 100 ehadmda bir dii7. makinf'ı 

S~tıhk makine i olanların ~azetemız ulare memuru Ahmet Can a mu· ---

racaatlan. Sahibi: ASIM US 
• 

Ncıriyat mlldüril Refik ~ Sevenıil 


